
 
 
 
 
 
 
 
 

� � � � � � �  

	 � 
 � � � �  � � �  

Євангелія від 
Матея 22:35-46 

 
 
 
 
 
Бо Бог, який сказав: «Нехай із темряви світло 
засяє», - він освітлив серця наші, щоб у них сяяло 
знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А 
маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було 
видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас 
тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені; ми в 
труднощах, та ми не втрачаємо надії; нас гонять, та 
ми не покинуті; ми повалені, та не знищені. Увесь 
час носимо в тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса в 
нашім житті було явним. Нас бо ввесь час живими 
віддають на смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса 
було явним у нашім смертнім тілі. І так смерть діє в 
нас, а життя у вас. Та мавши той самий дух віри, про 
який написано: «Я вірував, тому й говорив», - то й 
ми віримо, тому й говоримо; бо знаємо, що той, хто 
воскресив Господа Ісуса, - воскресить і нас з Ісусом і 
поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб 
розмножена благодать через багатьох збагатила 
подяку на славу Божу. 
 

 
 
 
 
І от один із них, законоучитель, спитав його, 
спокушаючи: “Учителю, котра найбільша заповідь у 
законі?” Він же сказав до нього: “Люби Господа, Бога 
твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією 
думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А 
друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як себе 
самого. На ці дві заповіді ввесь закон і пророки 
спираються.” Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав 
їх: “Що ви думаєте про Христа? Чий він син?” Кажуть 
йому: “Давидів.” Він до них мовить: “Як же Давид у 
надхненні називає його Господом, кажучи: Господь 
промовив Владиці моєму: Сідай праворуч мене, 
доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Коли, 
отже, Давид його Господом називає, то як він може 
бути його сином?” І ніхто не міг йому відповісти й 
слова, і від того дня ніхто не важився більше його 
запитувати. 
 
 

ІIІ - ОПОВІДІ ПЕРЕДШЛЮБНІ 
У стан подружній наміряються вступити Катерина 
Вербовська, парафія Циганок і Рафал Кокітко, 
парафія Ельблонг. Хтоб знав про якісь перешкоди, 
які не дозволяють важно заключити це подружжя у 
совісті зобов'язаний повідомити душпастиря. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ 09.09.2018  
15-а Нд. по Зісланні  
Преп. Пімена  
10.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я і благословення для Данути 
Вербовської в день народження 
 
ПОНЕДІЛОК 10.09.2018  
Преп. Мойсея Мурина; св. Августина, єп. Іппонського  
07.00 - Божественна Літургія 
 
ВІВТОРОК 11.09.2018 
⊕ Усікновення голови св. Йоана Христителя  
08.00 - Божественна Літургія  
 
СЕРЕДА 12.09.2018 
Свв. Олександра, Івана, Павла, патріярхів 
Царгородських  
08.00 - Божественна Літургія  
 
ЧЕТВЕР 13.09.2018 
† Покладення пояса Пресв. Богородиці 
08.00 - Божественна Літургія  
 
П'ЯТНИЦЯ 14.09.2018 
† Початок Церковного року  
преп. Симеона Стовпника  
17.00 - Божественна Літургія 
+ Марія і Іван Підмоклі 
 
СУБОТА 15.09.2018  
Муч. Маманта; св. Івана Посника, патр. Царгород.  
08.00 - Божественна Літургія 
14.00 - Чин Вінчання Оленич Ольга і Шимон 
Клебба 
 
НЕДІЛЯ 16.09.2018  
16-а Нд. по Зісланні  
Свщмч. Антима, єп. Никодимії; преп. Теоктиста  
10.00 - Божественна Літургія 
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Друге послання 
апостола Павла до 

Корінтян 4:6-15 
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ПОЖЕРТВИ НА ПАРАФІЮ 

Дякую всім жертводавцям за жертвенність і 
відкритість на потреби нашої спільноти. Нехай 
Господь щедро всім благословить. 

 
ПОЖЕРТВИ НА ПАРАФІЮ ЗА СЕРПЕНЬ 2018 р. 

На будову вежі 10% - 1 580,00 зл 
На потреби парафії - 650 зл. 
 
На тацу зібрано в червні: 1 782 зл. 
Туристи: 1 189 зл. 
Таца будівельна: 698 зл 
Катедратікон 1-а неділя: 523 зл. (відсилаємо) 
Разом: 4 192 зл. 
Сплата боргу: 1 500 зл. (відсилаємо) 

 
Пригадую що пожертви з дописом "Darowizna na 
cele kultu religijnego". В розчисленні річного 
податку PIT за минулий рік можна відчислити від 
податку. Бажаючі зложити пожертви на ремонт 
парафіяльного дому і церкви можуть вплачувати 
безпосередньо на конто парафії   

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja 
 w Żelichowie nr konta:  

37 8308 0001 0000 1254 2000 0010 
"Darowizna na cele kultu religijnego" 

 
НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 

У продажі новий номер нашого церковного часопису 
БЛАГОВІСТ. Ціна 3,5 зл. 

 
9 ВЕРЕСНЯ ВЛАДИКИ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ УГКЦ 

ВІДВІДАЮТЬ ПЕРЕМИШЛЬ 
 

 
 
9 вересня 2018 року, о 11:00 за місцевим часом, у 
Перемишлі, в катедральному соборі Святого Івана 
Хрестителя Перемишльсько-Варшавської архиє-
пархії, розпочнеться Архиєрейська Божественна 
Літургія, яку служитимуть понад сорок єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви. Літургія 
відбудеться з нагоди святкування 325-ліття 
відновлення єдності Перемишльської єпархії з 
Римським Апостольським престолом. 
 
«Церква відзначає річниці, щоб подякувати Богові за 
видимі докази Його присутності, щоб зробити іспит 
сумління і просити прощення за гріхи та 
прогрішення, а також задля того, щоб, прочитуючи 
знаки часу, задуматися, як у дусі Євангелія 
відповісти на виклики сьогодення і майбутнього», — 

так пояснює важливість цієї урочистості 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, у своєму 
Посланні з нагоди 325-ліття відновлення єдності 
Перемишльської єпархії з Римським Апостольським 
престолом. 
 
Історична довідка 
Після кількарічної підготовки, в якій брали участь усі 
єпископи Київської митрополії, восени 1595 року до 
Рима з проханням про відновлення єдності 
вирушили два владики – Іпатій Потій і Кирило 
Терлецький, з моральною певністю, що діють від 
імені всіх. На жаль, у Бересті в жовтні 1596 року 
Перемишльський єпископ Михайло Копистенський і 
Львівський єпископ Гедеон Балабан відмовилися 
підтримати унію з Римською Церквою. Вони очолили 
антиунійний синод, від якого почалося протистояння 
між прибічниками і противниками з‘єднання. 
 
Побоюючись спротиву сильних церковних братств і 
доволі численної шляхти, єпископ Копистенський до 
своєї смерті в 1610 році протестував проти 
Берестейського сопричастя в Перемишльській 
єпархії. Наступні кілька десятиліть були сумним 
періодом внутрішньої боротьби, в якій доходило 
навіть до кровопролиття. 
 
Однак прагнення єдності, котре в 1439 році 
спонукало київського митрополита Ісидора прийняти 
Флорентійську унію між Східною і Західною 
Церквами, яка, на жаль, не принесла очікуваних 
результатів, оживлене і втілене в життя 1596 року в 
Бересті, наприкінці XVII століття приносить плід і в 
Перемишльській єпархії. Єпископ Інокентій 
Винницькій спершу сам таємно відновлює єдність з 
Єпископом Рима, а згодом поступово впроваджує 
унію у своїй єпархії, завершуючи цей мирний процес 
на Синоді в 1693 році. Мине декілька років і ця 
«нова унія» охопить також Львівську єпархію. 
 
Після важких випробувань у середині XVII століття 
аж до часу поділів Речі Посполитої, що їх здійснили 
сусідні імперії, ця Церква переживала розквіт. У 
другій половині XVII століття нараховувала  9650 
парафій і понад 4,5 мільйона вірних. 
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