
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Євангелія від Луки 

7:11-16 

 
 
 
 
 
Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам 
проповідував, не є за людською мірою; бож я її не 
прийняв, ані навчився від людини, лише - через 
об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку 
колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив 
Божу Церкву та руйнував її. Я перевищував у 
юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши 
запеклим прихильником передань моїх предків. Та 
коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері 
моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в 
мені Сина свого, щоб я проповідував його між 
поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані 
не подавшися в Єрусалим до тих, що були 
апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім 
знову повернувся в Дамаск. По трьох роках по тому 
пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього 
п'ятнадцять день. А іншого з апостолів я не бачив, 
крім Якова, брата Господнього.  
 
 
 
 
Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли 
його учні й сила народу. Коли ж вони наблизились 
до міської брами, якраз виносили мертвого сина, 
єдиного в матері своєї, що була вдовою; і було з 
нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь 
зглянувся над нею і сказав до неї: “Не плач.” І 
приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що несли, 
зупинились. Тоді Ісус сказав: “Юначе, кажу тобі, 
встань!” І мертвий підвівся і почав говорити. І він 
віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони 
прославляли Бога та й говорили: “Великий пророк 
устав між нами”, і: “Бог навідався до народу свого.” 
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 

 
327 Друга частина Катехизму розкриває 
богослужбове життя Церкви – молитовне зібрання 
Церкви у Христі силою Святого Духа для прослави й 
благодарення Отця. Це зібрання є спілкуванням 
Бога зі своїм народом, у якому Господь далі 
промовляє й продовжує спасенні діла для своїх 
людей, а також відповіддю Церкви на всі діла й 
слова Господні, явлені в історії спасіння, які вона 
вірою пізнала й прийняла.  
 
328 Перший розділ «Молитва Церковної спільноти» 
описує богослужбове життя Церкви: Божественну 
Літургію, Святі Таїнства, молитовне правило та 
різнорідні освячення і благословення. Богослужіння  

 
супроводжують кожного християнина від 
народження до смерті, огортаючи світлом Божої 
благодаті всі його житейські потреби, матеріальні й 
духовні. У видимому земному богослужінні, яке 
нерозривно пов’язане з невидимим небесним, 
спільнота вірних входить у сопричастя з Богом, 
являє себе єдиною родиною Божою з «єдиним 
серцем і єдиними устами». 
 

329 Другий розділ «Час і простір церковної молитви» 
з’ясовує те, як молитва Церкви, що тісно пов’язана з 
ритмами природи, наповнює добове, тижневе й 
річне кола святкуванням Господських і 
Богородичних празників та пам’яті святих. Через 
молитву Бог входить у час життя людини, 
поміщаючи її в історію спасіння, осердям якої є 
таїнство Христової Пасхи. Храм, святі місця і 
домівки християн – це простір, призначений для 
молитви церковної спільноти. Він улаштований так, 
щоб усе виявляло Божу присутність і дію Бога серед 
Своїх людей: облаштування храму, іконопис, 
церковна утвар, літургійний спів та домашнє 
покуття. У святому часі і просторі християни 
приносять Богові духовну службу. 
 

330 Третій розділ «Особиста молитва християнина» 
з’ясовує місце молитви християнина в молитві 
Церкви. Кожний християнин, беручи участь у 
молитві церковної спільноти, наповнює своє життя й 
особистою молитвою, бо саме в цьому є повноцінна 
відповідь на покликання бути синами й дочками 
Отця. Святий Дух надихає християнську молитву, 
єднає у молитві з Христом, а також лучить особисті 
молитви в єдиний голос Церкви. 

 
І. Ми створені для спілкуванн я і сопричастя з 
Богом 
331 Бог сотворив людину на Свій образ і подобу, 
покликавши її до спілкування із Собою. Господь 
відкрив людям Своє прагнення спілкуватися з ними, 
чути їхні відповіді на Свої слова. Він прагне, щоб 
люди в любові пізнавали Його, і хоче наповнити їх 
Своєю любов’ю. 
 

332 Увесь Старий Завіт свідчить про прагнення Бога 
піднести людину до спілкування з Ним. Старозавітні 
Закон і заповіді, храм і жертвоприношення, свята – 
усе це створювало умови для спілкування людини з 
Богом. 
 

333 У Новому Завіті людина сподобляється від Бога 
Отця повного сопричастя з Ним, дарованого через 
Христа у Святому Дусі. Цей Завіт звершився у 
Христі – воплоченому Синові Божому, Який 
нерозривно поєднав у Собі Боже і людське життя. 
Життя людини у Христі, її молитва – це поглиблення 
дару сопричастя. 
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20-а Нд. по Зісланні 

⊕ Покров Пресвятої Богородиці 
 

Глас 3. Єв. 9. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Галатів  

1:11-19 
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НЕДІЛЯ 14.10.2018  
20-а Нд. по Зісланні  
⊕ Покров Пресвятої Богородиці  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я і благословення для Миколай 
Онишкевич, Лариса Салагуб, Андрій Гнатюк в день 
народження. 
11.10 - Парафіяльне форум 
 

ПОНЕДІЛОК 15.10.2018  
Свщмч. Кипріяна; муч. Юстини; преп. Андрія  
+Марія Капусняк 
 

ВІВТОРОК 16.10.2018 
Свщмч. Діонісія Ареопатіга  
+Марія Капусняк 
 

СЕРЕДА 17.10.2018 
Свщмч. Єротея, єп. Атен.; преп. Франціска Асиж.  
+Марія Капусняк 
 

ЧЕТВЕР 18.10.2018 
Муч. Харитини  
+ Бунда Люба і всіх померлих з родини бунда 
 

П'ЯТНИЦЯ 19.10.2018 
† Ап. Томи  
 

СУБОТА 20.10.2018  
Мучч. Сергія і Вакха  
 

НЕДІЛЯ 21.10.2018  
21-а Нд. по Зісланні  
Преп. Пелагії  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
11.10 - Парафіяльне форум 
 

ДОМІНІКАНТЕС ЕТ КОМУНІКАНТЕС 
В неділю 21 жовтня після Божественної Літургії 
будемо проводити щорічне числення вірних 
присутніх в храмі і приступаючих до Святого 
Причастя. 
 

РІЗАННЯ ДЕРЕВА І ІНШІ ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
 Прошу панів, щоб також планувати час на 

це, щоб порізати до кінця дерево, то що 
лежить за хатою. 

 

 Потрібно також зорганізуватися, щоб вивезти 
вікна і зробити загальний порядок на 
подвір'ю перед хатою. 

 

 Треба перенести столи з ремонтованого 
дому, на стрих в притворі. 

 

 Огорнути дерево після ремонту церкви з 
2015 року, яке лежить за церквою під валом. 

 

ЗБІРКА ПОЖЕРТВ НА ПОТРЕБИ 
ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 

В неділю 21 жовтня 2018 р. в Архиєпархії 
Перемисько-Варшавській буде проводитись збірка 
на потреби Духовної Семінарії в Любліні. Зібрані 
пожертви призначені на втримання семінаристів і 
ректора, в першу чергу на обовя'зкові витрати з 
проживанням. За всі зложені пожертви на тацу щиро 
дякую.  

 

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

ПРОЩА ДО ВІЛЬНЮСА 
На столі біля виходу храму лежить інформація про 
прощу до вільнюса, хто має бажання поїхати на 
прощу, прошу запізнатись з інформацією. Також 
інформація на нашому парафіяльному сайті 
www.cyganek.ndg.pl 
 

РЕМОНТ ПРИХОДСТВА 
Продовжуємо праці при ремонті приходства після 
вакації. В жовтні завершимо праці при електричній 
інсталяції. Також на цей рік заплановано зробити 
каналізацію, всі підключення води і огрівання.  
 

Складаю щиру подяку усім парафіянам, які на ціль 
ремонту зложили свої фінансові пожертви. Нехай 
Господь відlасть кожному сто раз більше від того, 
що пожертвував. 
 

ГЛАВА УГКЦ: «УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ 
СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЮ ВИСОКІ 

ПРІОРИТЕТИ» 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, ділиться 
думками про Синод Єпископів у Ватикані, підготовку 
УГКЦ до участі в ньому та українську молодь і її 
пріоритети. Від 3 до 28 жовтня у Ватикані триває 
Синод Єпископів на тему «Молодь, віра та 
розпізнавання покликання». У ньому беруть участь 
представники усіх єпископатів Вселенської Церкви 
та інші запрошені делегати. Українську Греко-
Католицьку Церкви на цьогорічній Загальній 
асамблеї Синоду Єпископів представляють 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, та владика 
Браян (Байда), Єпарх Саскатунської єпархії 
(Канада). У четвер, 10 жовтня 2018 року, у Ватикані 
оголошено про створення спеціальної комісії, яка 
працюватиме над заключним документом 
цьогорічної Загальної асамблеї Синоду Єпископів, 
що буде підсумком усіх виступів учасників Синоду та 
пропозицією його учасників для Святішого Отця. До 
складу цієї комісії, окрім чотирьох представників з 
уряду, ввійшли п’ятеро членів, яких обрали з-поміж 
синодальних отців шляхом голосування, і троє, яких 
призначив Святіший Отець. Блаженніший Святослав 
є одним із тих трьох, кому Вселенський Архиєрей 
особисто довірив узяти участь у праці над 
заключним документом. Про роль і завдання цієї 
комісії, а також про тему Синоду Єпископів, про 
підсумок першого тижня робочих засідань, про те, як 
УГКЦ готувалася до участі у ватиканському Синоді 
Єпископів, прислухаючись до голосу української 
молоді, про високі ідеали та пріоритети української 
молоді Блаженніший Святослав розповів 10 жовтня 
в інтерв’ю для VaticanNews, яке пропонуємо вашій 
увазі: http://news.ugcc.ua/ 
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