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Бог і Отець Господа Ісуса, - благословен вовіки! - 
знає, що я не говорю неправди. В Дамаску 
правитель царя Арети стеріг місто дамащан, щоб 
мене схопити; та мене спущено віконцем у коші з 
муру, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно й 
не личить, але я таки приступлю до видінь та до 
об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 
чотирнадцять років тому, - чи то було в тілі, не знаю, 
чи то було без тіла, не знаю, Бог знає, - був він 
узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік - 
чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, - був узятий 
у рай і чув слова несказанні, яких годі людині 
вимовити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду 
хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли я 
захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу 
правду; але я стримуюся, щоб про мене хтось не 
сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. А 
щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень, дано 
мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене 
в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав 
Господа ради нього, щоб він від мене відступився, 
та він сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо 
моя сила виявляється в безсиллі.» Отож, я краще 
буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені 
Христова сила перебувала.  
 
 

 
 
 
 
 

 
І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви 
так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка 
вам заслуга? Таж бо й грішники люблять тих, що їх 
люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, 
яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І 
коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад 
узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам 
позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть 
ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не 
чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, 
й будете Всевишнього синами, бо він благий для 
злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш 
милосердний. 

 

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

4. Співдія з Богом у ділі спасіння 
744 Співдія людини з Богом у ділі спасіння полягає в 
поєднанні людських зусиль із Божою благодаттю. У 
Христі між Богом і людиною відбувається особовий  

 
діалог та єднання, коли людське зусилля 
поєднується з Божою благодаттю. Благодать, діючи 
в людині, виявляється у її ділах, а покликання 
людини полягає саме в тому, щоб дозволити 
благодаті вселитися в людину і діяти в ній. Людина 
покликана залишатися в усіх своїх ділах відкритою 
до благодаті, завжди підтверджувати цю відкритість, 
щодня кажучи Богові своє «так». 
 

745 Благодать діє там, де є особиста згода людини. 
На всіх етапах духовного життя виявляється співдія 
свободи людини і благодаті Божої. Благодать не 
можна здобути чи заслужити як наслідок ревної 
духовної праці. Така праця є потрібною, але Божа 
благодать дається людині тільки як дар, а не як 
винагорода за щось. У даруванні благодаті 
відображається сама суть відносин Бога і людини. 
 

746 Спроможність особи прийняти дар благодаті 
залежить від міри відкритості людини до Бога та її 
відданості Йому. Приймаючи від Бога благодать, 
людина співдіє з нею та зростає в ній. Взірцем 
досконалої співдії Божої благодаті і людської волі є 
Благовіщення Пречистої Діви Марії. На це вказують 
слова самої Марії: «Ось я Господня слугиня: нехай 
зо мною станеться по твоєму слову!» (Лк. 1, 38). 
Богородиця завдяки своїй згоді стала співучасницею 
таїнства спасіння. 
 

Б. Духовність серця 
1. Серце – осердя людської особи 
747 Святе Письмо навчає про серце як внутрішню 
суть людини, осередок усієї її особи. «Як у воді 
обличчя обличчю відповідає, так серце людини 
людині» (Прип. 27, 19). Від стану серця залежить 
духовно-моральний стан усієї людської особи. 
Серцю належать не тільки почуття, а й пізнання, 
свідомість та інші духовні сили людини. 
 

748 Серце є тим святилищем людини, де вона 
стоїть перед Божим обличчям. У Святому Письмі 
читаємо про «помисли серця», де серце становить 
саму суть людини, є «місцем», де людина бере на 
себе відповідальність, відкривається чи замикається 
перед Божою дією. Серце є також осідком волі. Воно 
приймає рішення (див. 1 Кр. 4, 5; 2 Кр. 7, 9; 8, 16); з 
нього виходять добрі та злі наміри (див. Мт. 15, 19; 
Рм. 10, 1; Іс. 57, 17), любов до Бога і ближнього (див. 
Мт. 22, 37; Мр. 12, 30-33; Лк. 10, 27). 
 

749 Згідно зі Святим Письмом, серцю належать усі 
почуття людини: воно веселиться (див. Єр. 15, 16; 
Пс. 27, 9), радіє (див. Пл. Єр. 5,15), сумує (див. Пс. 
24, 17), мучиться (див. Єр. 4, 19), гнівається (див. 
Прип. 19, 3), заздрить (див. Як. 3, 14). У глибину ж 
людського серця може зійти тільки Бог. «Господь бо 
не дивиться так, як чоловік: чоловік дивиться на 
лице, Господь же дивиться на серце» (1 Сам. 16, 7), 
бо вивідує серце, випробовує нутро (пор. Єр. 17, 10). 
Людина в Богові пізнає саму себе і споглядає 
глибини свого серця. 
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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 
Про здоров'я і благословення для Миколая 
Онишкевича 
 
ПОНЕДІЛОК 16.10.2017  
Свщмч. Діонісія Ареопатіга  
 
ВІВТОРОК 17.10.2017 
Свщмч. Єротея, єп. Атен.; преп. Франціска Асиж.  
 
СЕРЕДА 18.10.2017 
Муч. Харитини  
 
ЧЕТВЕР 19.10.2017 
† Ап. Томи  
 

П'ЯТНИЦЯ 20.10.2017  
Мучч. Сергія і Вакха  
 
СУБОТА 21.10.2017 
Преп. Пелагії  
08.00 - Божественна Літургія 
+Стефан Бабій в 40-ий день від смерти; +Антін 
Вуйцік в 40-ий день від смерти 
 
НЕДІЛЯ 22.10.2017  
20-а Нд. по Зісланні св. Духа 
† Ап. Якова Алфеєва  
Глас 3. Єв. 9.  
9.45 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 

 

 

ДИТЯЧИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР 
Проба з дітьми відбудеться в наступному тижні 22-
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. 28-10-2017. 
 

ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
В тому тижні проби хору не буде. 
 

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

 

 
 

 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ПОТЕРПІЛИХ  
В ПОЖЕЖІ В ЯЗОВІ 

Сьогодні 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.  

 

ДЯКІВСЬКІ КУРСИ В НАШІЙ ПАРАФІЇ 
В суботу 21 жовтня 2017 р. відбудеться черговий 
з'їзд дяківського курсу у нашій парафії. В тому році 
вивчаємо і вправляємо УТРЕННЮ ПАСХИ. 
Запрошуємо до участі не тільки хористів, але також 
всіх охочих хто бажає глибше зрозуміти 
богослужіння нашої східньої Церкви. Курси будуть 
відбуватися раз в місяці. 
Курс відбудеться за програмою 
9.00 - Привітання всіх учасників - організаційні 
справи 
9.30 - 12.45 - Літургійний спів (в тому сольфеж, 
тексти літургійні) 
13.00 - 13.00 - Обід 
13.30 - 14.00 - Літургіка 
 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
Від самих початків, від часу, коли наші землі 
прийняли християнство, свято Покрову Богородиці 
завжди вшановували з великою відданістю. «Ще не 
чувано ніколи, щоби ти не помогла», – співаємо в 
пісні-похвалі Марії.  
У світському житті ми чудово знаємо, як шукати 
чийогось заступництва. Коли маємо якісь потреби чи 
складні ситуації, то звертаємося до осіб, які 
займають високі посади, мають владу в цьому світі, 
щоб вони нам допомогли. Погляньмо, кого маємо в 
особі Богородиці. Марія, яка дала життя Богові, 
одночасно є людиною, тобто їй відомі всі наші 
життєві труднощі.  
Вона багато всього пережила, знесла у своєму 
серці. Марія була такою близькою до Ісуса, як ніхто 
інший, такою близькою вона є до Нього й зараз, у 
Небесному Царстві. Саме тому Спаситель дав нам 
її за матір, покровительку, заступницю, до якої 
можемо прибігати по допомогу, звертатися з 
нашими просьбами та благаннями.  
  
Владика Венедикт (Алексійчук) 

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
 

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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