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Але я кажу: Хто скупо сіє, скупо буде жати; хто ж 
щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як 
дозволяє серце, не з жалю чи примусу: Бог любить 
того, хто дає радо. А Бог спроможний обсипати вас 
усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди 
те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на 
всяке добре діло, як написано: «Розсипав, дав 
убогим; праведність його перебуває вічно.»  Той, хто 
достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу, і 
примножить ваше насіння та зростить плоди вашої 
справедливости, щоб ви у всьому збагатилися 
всякою щедротою, яка через нас складає Богові 
подяку.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб 
почути слово Боже, і він стояв біля Генезаретського 
озера, побачив два човни, що стояли край озера; 
рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в 
один з човнів, що належав Симонові, і попросив його 
відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна 
почав народ учити. Коли він перестав говорити, 
сказав до Симона: “Відчали на глибінь та й закиньте 
ваші сіті на ловитву.” Озвався Симон і каже: 
“Наставнику, всю ніч трудились ми й нічого не 
піймали, але на твоє слово закину сіті.” Так вони й 
зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті 
почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх 
товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли й 
допомогли їм. Прийшли вони й наповнили обидва 
човни, аж почали потопати. Побачивши це Симон 
Петро, припав до колін Ісуса й каже: “Іди від мене, 
Господи, бо я грішна людина.” Жах бо великий 
огорнув його й усіх, що були з ним, із-за риб, що їх 
піймали; також і Якова та Йоана, синів Заведея, які 
були спільниками Симона. Ісус же промовив до 
Симона: “Не бійся! Віднині людей будеш ловити.” І 
витягши човна на берег, кинули все й пішли слідом 
за ним. 

 

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

738 Існує нерозривний зв’язок між моральною 
цінністю кожного окремого вчинку людини й 
остаточною метою її життя. Остаточна мета – це 
покликання до вічного життя в Пресвятій Тройці; а 
основний вибір християнина – це добровільна  

 
відповідь Богові у вірі на це покликання. Цей вибір є 
основою усіх інших життєвих рішень. Окремі вчинки 
мають випливати з цього основного християнського 
вибору та щоденно виявляти й підтверджувати його. 
 
739 Кожен моральний вчинок скерований до 
конкретно визначеної мети. Моральний вчинок є 
добрим, якщо його мета збігається з остаточною 
метою християнського життя та наближає людину до 
участі в Божому житті. Якщо мета вчинку не 
скерована до Бога, то вибір такого вчинку робить 
морально злими та гріховними як саму дію, так і її 
виконавця. 
 
740 Моральне добро чи гріховність людських вчинків 
оцінюємо на основі змісту дії (що конкретно особа 
хоче вчинити), мети (для чого особа хоче вчинити 
свою дію) і наміру (який конкретизує вибір людини та 
скеровує її особисту волю до поставленої мети). 
Важливими є теж обставини, в яких людина 
здійснює свої вчинки, оскільки вони можуть 
впливати на більшу чи меншу особисту 
відповідальність за вчинене. 
 
741 Християнинові важливо розуміти, що саме він 
чинить і чи це не суперечить його основному 
виборові та Божим заповідям. Якщо зміст дії 
людини відповідає її покликанню до святості, то її 
вчинок є морально добрий. 
 
742 Намір – це скерування особистої волі до 
визначеної мети. Він розкриває внутрішню причину 
вчинку, виявляє, чому людина чинить те діло. 
Намір завжди є внутрішнім виміром вчинку особи, 
однак він не завжди виявляється назовні. Намір 
може лежати в основі не лише однієї дії, – він може 
скеровувати до обраної мети низку людських 
вчинків. Мета вчинку – це відповідь на питання, для 
чого особа щось чинить; це очікуваний результат, 
якого вона прагне досягнути своїм вчинком. 
Наприклад, людина прагне дати милостиню (намір), 
для цього жертвує якусь суму (зміст), щоб допомогти 
ближньому (мета). 
 
743 Якщо хоча б один із критеріїв моральної оцінки 
людських вчинків – зміст, мета чи намір дії – 
суперечить остаточній меті християнського життя, то 
такий вчинок треба вважати гріховним. Помилково 
оцінювати моральність людських дій, беручи до 
уваги лише наміри, що їх започатковують, або мету, 
яку людина намагається осягнути. Вчинки, які 
суперечать Божим заповідям, є гріховними та 
руйнівними для особи, що їх скоює, через сам зміст 
таких учинків (убивство, перелюб і т. ін.), незалежно 
від наміру, мети чи обставин. Обставини дії 
(середовище, суспільний тиск, примус) впливають 
на моральну цінність вчинку, але не визначають її. 
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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 
 
ПОНЕДІЛОК 09.10.2017  
⊕ Ап. Йоана Богослова  
18.00 - Божественна Літургія 
19.00 - Вечірня 
 
ВІВТОРОК 10.10.2017 
Муч. Калістрата та ін.; преп. Ніла Криптофер.  
18.00 - Божественна Літургія 
19.00 - Вечірня 
 
СЕРЕДА 11.10.2017 
Іспов. Харитона; Вячеслава  
18.00 - Божественна Літургія 
18.45 - Молебень до Богородиці 
 
ЧЕТВЕР 12.10.2017 
Преп. Киріяна, самітника  
09.00 - Божественна Літургія 
18.00 - Молебень до Святого Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 13.10.2017  
Свщмч. Григорія, єп. Великої Вірменії  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Іван, Софія Вербові; + Роман Ціж 
 
СУБОТА 14.10.2017 
⊕ Покров Пресвятої Богородиці  
10.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я і всі потрібні ласки для Андрія Гнатюка 
 
НЕДІЛЯ 15.10.2017  
19-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Свщмч. Кипріяна; муч. Юстини; преп. Андрія  
Глас 2. Єв. 8.  
10.00 - Божественна Літургія 

 

 

ДИТЯЧИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР 
Проба з дітьми відбудеться в наступному тижні 15-
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. 20-10-2017. 
 

 
 
 

ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
В четвер 12 жовтня 2017 о год. 18.45 відбудеться 
проба парафіяльного хору. Запрошую всіх хористів і 
всіх охочих до вправляння Церковного співу. 

 

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

 

ПОСТАНОВИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ 
В середу 04 жовтня 2017 р. відбулися чергові збори 
парафіяльних рад нашої парафії. Прийнято слідуючі 
рішення: 
1. Прийнято душпастирський план на 2018 рік.  
2. Приділено по відношенні до порядкових справ на 
2018 рік. п. Софія Сташко відповідальна за обруси 
(прання і зміна); п. Ядвіга Гнатюк відповідальна за 
стихарі і рушнички. 
3. Вирішено що для кращої організації і достойного 
проведення процесії церковних будуть визначені 
особи до поокремих функції. Прошу парафіян, які 
будуть вибрані до тих функції прийняти їх як честь і 
відоситися до них відповідально. Призначення і 
основний регуламін будуть подані через якийсь час.  
4. Подано до відома звіт про прибутки і витрати 
пов'язані з ремонтами, які проведено і які ще є до 
проведення в тому році. 
5. Підписано звернення - прохання до Архєп. Євгена 
про позичку для парафії в висоті 60 000 зл. на 
потреби виміни даху в притворі храму. Рішення про 
уділення позички підіймає Презвітерська Рада 
Архиєпархії. Позичка є необхідна, щоб заплатити за 
роботи. Повернення коштів за працю відбудеться в 
першій половині 2018 року z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Але в перше мусимо заплатити 
за всі витрати.  
6. Поінформовано, що парафія в 2018 році не 
складає жодних дотаційних внесків, з огляду на брак 
фінансів на вклад власний. Маємо до сплати за 
ремонт парафіяльного дому. 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ПОТЕРПІЛИХ  
В ПОЖЕЖІ В ЯЗОВІ 

В наступну неділю 15 жовтня 2017 року після 
Божественної Літургії до пушкі Карітас проведемо 
збірку. Відповідаючи на звернення - апель 
бургомістра Нового Двору Гд. про допомогу 
потерпілим в пожежі, яка мала місце 28/29 вересня в 
Язові 6. Потерпіло 5 осіб, які втратили в пожежі ціле 
майно.  
 
Також в Архиєпархії будуть проводитися дві збірки 
на Стипендійний Фонд і потреби потерпілих в 
наслідок землетрусу в Мексиці. Рішенням 
парафіяльної Ради на ті цілі виділено кошти по 150 
зл.  

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Грицина Славомир і Анна - 1000 зл.; Н.Н - 1500 зл.; 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TUGA - 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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