
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
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Браття, ви — храм Бога живого, як сам Бог сказав 
був: Я поселюся в них і серед них буду ходити, буду 
їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. Вийдіть, 
отже, з-між них і відлучіться, каже Господь. 
Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду 
вам Отцем, ви ж будете мені синами та дочками, 
каже Господь Вседержитель. Маючи такі обітниці, о 
любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла й духа, 
довершуючи наше освячення в Божому страсі.  
 
 

 
 
 
 
 

 
15, 21-28.  
Того часу ввійшов Ісус у сторони тирські та 
сидонські. Аж ось жінка хананейка вийшла з тих 
околиць і стала кричати: – Змилуйся надо мною, 
Господи, сину Давида! Біс тяжко мучить мою дочку. 
Він не озвався до неї і словом. Тут приступили його 
учні й почали його просити: – Відпусти її, бо вона 
кричить за нами. Він у відповідь сказав: – Я 
посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. 
Вона підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: – 
Господи, поможи мені! Він відповів їй: – Не личить 
брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже: – 
Так, Господи! Але й щенята їдять кришки, що 
падають зо столу в панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь 
сказав їй: – О жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, 
як бажаєш. І видужала її дочка від тієї години.  
 

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ТРЕТЯ «ЖИТТЯ ЦЕРКВИ» 

731 Моральними вчинками називаємо такі дії особи, 
які вона чинить свідомо, даючи на них згоду своєї 
особистої волі. Подібно до Бога, людина сама є 
джерелом своїх дій, здатна їх свідомо планувати та 
виконувати без зовнішнього змушування. Здатність 
панувати над собою, самостійно ініціювати та 
здійснювати свої вчинки є основою як гідності, так і 
відповідальності особи. На відміну від дій Божих, 
моральні вчинки людини можуть бути морально 
добрими або морально злими. 
 
3. Свобода і моральна відповідальність людини 
732 Свобода – це свідомий і добровільний вибір 
людиною Бога як Отця та прийняття Його 
покликання до участі у вічному житті Пресвятої 
Тройці. У сотворенні людина отримала здатність  

 
обирати й шляхом правильного вибору перейти до 
справжньої свободи. Лише свідомо й добровільно 
обираючи Бога, людина стає вповні свобідною, живе 
у свободі самого Бога.  
 
733 Людина в раю отримала Божу заповідь як 
дороговказ. Заповідь допомагає людині робити 
правильний вибір, дає можливість обирати істинну 
свободу. Божа заповідь є визволяючою, бо дає 
людині свободу. Правдива свобода ніколи не може 
бути протиставленою до Божої Істини та Закону або 
відокремленою від них. Христос навчає: «Коли ви 
перебуватимете в Моїм слові, ви дійсно будете 
учнями Моїми і спізнаєте правду, і правда визволить 
вас» (Йо. 8, 31-32). 
 

734 Святі Отці навчають, що внаслідок гріха 
прародичів ми втратили повноту свободи, тобто 
стали схильними обирати зло. Через це людина 
опинилася в рабстві гріха, з якого її може визволити 
лише Спаситель. Христос – Дорога, Істина і Життя 
(пор. Йо. 14, 6) – відкрив дорогу до Отця у Святому 
Дусі й указав людині шлях істинного визволення та 
зростання в божественній свободі. 
 

735 Педагогом до Христа Спасителя був Закон 
Мойсея (пор. Гл. 3, 24), виражений у Десятьох 
Божих заповідях, даних Богом на горі Синай (див. 
Вих. 20, 2-17; Втор. 5, 6-21): Я – Господь Бог твій.  
1. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.  
2. Не взивай намарне імені Господа Бога твого.  
3. Пам’ятай день святий святкувати.  
4. Шануй батька твого і матір твою.  
5. Не вбивай.  
6. Не чужолож.  
7. Не кради.  
8. Не свідчи ложно на ближнього твого.  
9. Не пожадай жінки ближнього твого.  
10. Не пожадай нічого того, що є власністю 
ближнього твого. 
 

736 Людина як істота розумна є здатною 
усвідомлювати мету й наслідки своїх вчинків. 
Зростаючи духовно, християнин у спілкуванні зі 
своїм Творцем дедалі глибше усвідомлює та пізнає 
себе і розуміє, що вчинки можуть або наближувати 
його до Бога, або віддаляти від Нього. Таке «ходіння 
перед лицем Божим», тобто життя в постійному 
спілкуванні з Богом, і є основою християнської 
свідомості. 
 

737 Людина наділена особистою волею та керує 
собою, тому її моральні вчинки мають добровільний 
характер. Кожне добровільне рішення людини 
визначає те, якою вона стає. Наприклад, хто 
відважується на вчинок героїчної любові – стає 
героєм, а хто добровільно погоджується вчинити 
вбивство – стає вбивцею. 
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апостола Павла до 
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НЕДІЛЯ 01.10.2017  
17-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Преп. Євменія, єп. Гортинського 
Глас 8. Єв. 6.  
10.00 - Божественна Літургія 
 
ПОНЕДІЛОК 02.10.2017  
Мучч. Трохима, Саватія і Дорімедонта  
18.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я і благословення для Лараси Поточної в 
день народження 
19.00 - Вечірня 
 
ВІВТОРОК 03.10.2017 
Муч. Євстратія й ін.; мучч. Михаїла і Теодора 
Чернігів.  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Стефан Бабій 
19.00 - Вечірня 
 
СЕРЕДА 04.10.2017 
Віддання Воздвиження 
Ап. Кондрата  
09.00 - Божественна Літургія 
+ Стефан Бабій 
19.00 - ЗАСІДАННЯ РАДИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ І 
ЕКОНОМІЧНОЇ 
 
ЧЕТВЕР 05.10.2017 
Свщмч. Фоки, єп. Синопійського; прор. Йони  
09.00 - Божественна Літургія 
+ Стефан Бабій 
18.00 - Акафіст до Святого Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 06.10.2017  
Зачаття св. Йоана Христителя  
09.00 - Відвідини хворих 
17.30 - Сповідь 
18.00 - Божественна Літургія 
+ Стефан Бабій 
 
СУБОТА 07.10.2017 
Первомуч. Теклі, рівноап.  
Божественної Літургії не буде 
Храмо свято в Ольштині 
 
НЕДІЛЯ 08.10.2017  
18-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Преп. Єфросинії  
Глас 1. Єв. 7.  
09.45 - Молебень до св. Йосафата Кунцевича 
10.00 - Божественна Літургія 

МОЛИТВА ЖИВОЇ ПАРАФІЇ 
Господи Ісусе Христе, Пастирю Добрий, як колись 
Ти пригорнув заблуканих овечок, щоб вони пізнали 
Твій голос і були Твоїм стадом, так і сьогодні глянь 
ласкаво з небесних висот на нашу парaфію та зішли 
на неї Твого Святого Духа, щоб вона була місцем 
пізнання радості Доброї Новини. Скріплюй нас 
Твоєю присутністю та єднай нас кожночасно в 
молитві. Даруй нам духа служіння ближньому, щоб у 
нашій парафії кожний міг зустріти Тебе, милостивого 
Бога. Благослови наш духовний провід Твоєю 
мудрістю і дай, щоб ніхто з нас не шкодував ні часу, 
ні талантів, ні матеріальних дібр для розбудови 
Твого Царства. Єднай нас у мирі та злагоді, щоб ми 
були Твоєю спільнотою любові. Всели в нас 
місійного духа, щоб ми стали тим світилом 
євангельського слова, молитви і добрих діл, що 
кличе кожного до участі в Божественному житті, щоб 
славилося, Спасе, Твоє Ім’я з безначальним Твоїм 
Отцем та пресвятим, благим і животворящим Твоїм 
Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі новий номер нашого церковного часопису 
БЛАГОВІСТ. Ціна 3,5.  
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Від 
год. 9.00 відвідини хворих зі Святими Тайнами 
 

ДИТЯЧИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР 
Проба з дітьми відбудеться в наступному тижні 08-
10-2017 р. після Божественної Літургії запрошуємо 
всіх дітей садочка і початкової школи на заняття зі 
співу. Підготовляємося до Огляду релігійної 
творчости, який відбудетьтся в Гурові Іл. 
 

ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
В четвер 05 жовтня 2017 о год. 19.00 відбудеться 
проба парафіяльного хору. Запрошую всіх хористів і 
всіх охочих до вправляння Церковного співу. 

 

КОШЕННЯ ТРАВИ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу в тому тижні панів з Маженціна покосити 
траву біля храму і на паркінгу. 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу панів в тому тижні договоритися на 
конкретний день і зробити порядок з деревом і 
зломом при валі і біля хати! 

 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ 
ЗМІНА ДАТИ!!! 

04 жовтня 2017 року о год. 19.00. відбудуться 
чергові збори парафіяльної і економічної ради. На 
зборах обговоримо і уложимо спільно 
душпастирський план на 2018 рік. Присутність всіх 
членів рад обов'язкова!  
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Галущак Роман - 500 зл.; Гнатюк Богдан і Ядвіга - 
1000 зл.; Остап Марія і Володимир - 1 000 зл; Анна 
Бейнаровіч (Янтар) - 1 000 зл. 

 

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   
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