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Та Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї 
любови, якою полюбив нас, мертвих нашими 
гріхами, оживив нас разом із Христом - благодаттю 
ви спасені! - І разом з ним воскресив нас, і разом 
посадовив на небі у Христі Ісусі; щоб у наступних 
віках він міг показати надзвичайне багатство своєї 
благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви 
спасені благодаттю через віру. І це не від нас: воно 
дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг 
хвалитися. Бо ми його створіння, створені у Христі 
Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був 
приготував, щоб ми їх чинили.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Вони пристали в краю Геразинськім, що проти 
Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому 
назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з 
давнього часу вже не носив одежі й мешкав не в 
хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав, припав 
йому до ніг і сказав голосом сильним: “Що мені й 
тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не 
муч мене!” Бо він велів нечистому духові вийти з 
чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді 
в'язали кайданами та ланцюгами й стерегли, та він 
трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус 
же спитав його: “Як тобі на ім'я?” “Легіон!” - відповів 
той, багато бо бісів увійшло в нього. І вони благали 
його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там 
велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони 
просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. І він 
дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в 
свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро та й 
потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи 
кинулись урозтіч і розповіли про це в місті та по 
селах. І вийшли люди подивитися, що сталось. Вони 
прибули до Ісуса й знайшли, що чоловік, з якого 
вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та 
при умі - і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як 
вилікувався біснуватий. Тоді все населення 
Геразинської округи почало його просити, щоб 
відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він 
увійшов до човна й повернувся. А чоловік, з якого 
вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але він 
відпустив його, кажучи: “Вернися додому й розкажи 
все те, що Бог зробив тобі.” Пішов той, сповіщаючи 
по всьому місті, що Ісус зробив йому. 

 

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ «ЖИТТЯ ЦЕРКВИ» 

763 Особа досягає чистоти статевого життя 
чеснотою ціломудреності. Ця чеснота узгоджує 
статевий потяг із любов’ю до ближнього. Чистота 
допомагає людині керувати своїм статевим потягом 
та відновлює гармонію тіла, душі й духу. 
 
в. Грошолюбство – жертовність 
764 Грошолюбством називається пристрасть до 
грошей і матеріальних благ. Святі Отці навчали, 
що любов до багатства не притаманна людині від 
природи, а виникає як викривлене прагнення люди-
ни до вічного життя. Пристрасть до збагачення, яка 
опановує особу, робить її рабом грошей; збагачення 
стає самоціллю і веде до інших гріхів. Така 
пристрасть породжує оману самодостатності люди-
ни в її покладанні лише на матеріальні блага. 
Святий Йоан Золотоустий навчає: «Не багатство 
зло, а любов до накопичення і грошей. Щось одне – 
грошолюб, а щось інше – заможний. Грошолюб – не 
заможний; він у всьому має нужду і тому не може 
бути заможним. Грошолюб є сторожем свого майна, 
а не його власником; рабом, а не володарем». 
Преподобний Йоан Ліствичник вважає, що грошолю-
бство й жадібність є ідолопоклонством, оскільки в 
такому засліпленні людина покладає всю надію ли-
ше на земні блага. 
 
765 Через чесноту жертовності й милостиню людина 
стає здатною належно управляти своїми матеріа-
льними благами та багатіти в Бога. Святий Йоан 
Золотоустий закликає: «Нехай у вашому домі збері-
гається не золото, а те, що дорожче від усіх 
багатств, – милосердя і чоловіколюбність. Це дає 
нам сміливість перед Богом, а золото… допомагає 
дияволу впливати на нас… Озброй проти нього 
свою правицю.., усе багатство твоє склади в умі, 
нехай небо, а не скриня та дім зберігають твоє 
золото… Навіщо нам, занедбавши себе, усі свої 
турботи скеровувати на те, чого ми, відходячи 
звідси, не зможемо взяти з собою, тимчасом як є 
нагода збагатитися так, що не тільки тут, а й там 
виявимося заможніші від усіх?». 
 
г. Смуток – радість у Святому Дусі 
766 Святі Отці, згідно з навчанням апостола Павла, 
розрізняли спасенний смуток людини за свої гріхи і 
смуток як пристрасть: «Бо смуток задля Бога чинить 
спасенне каяття, якого жалувати не треба; а смуток 
цього світу – смерть спричинює» (2 Кр. 7, 10). 
Смуток як пристрасть виявляється двояко. 
Найчастіше викликає його якась інша пристрасть, 
коли ми бажаємо чогось, але не можемо 
задовольнити цього свого бажання. Це породжує 
пригніченість, що веде до відчаю та навіть 
самогубства. А буває, що цей гріх походить від  
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НЕДІЛЯ 12.11.2017  
23-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Мучч. Зиновія і Зиновії, сестри його  
Глас 6. Єв. 1.  
09.45 - Сповідь  
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПОНЕДІЛОК 13.11.2017  
Апп. Стахія, Амплія й інших; муч. Елімаха  
08.30 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 14.11.2017 
Безсрібників і чудотв. Косми і Дам'яна  
 

СЕРЕДА 15.11.2017 
Мучч. Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора й ін.  
 

ЧЕТВЕР 16.11.2017 
Мучч. Акепсима, Йосифа й Айтала  
 

П'ЯТНИЦЯ 17.11.2017  
Преп. Йоанікія Великого; мучч. Нікандра та Єрмея  
 

СУБОТА 18.10.2017 
Мучч. Галактіона й Епістими  
 

НЕДІЛЯ 19.11.2017  
24-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Іспов. Павла, аєп. Царгород.  
Глас 7. Єв. 2.  
09.30 - Молебень до Мучеників Перемиських 
перед мощами бл. мч. Йосафата Коциловського  
10.00 - Божественна Літургія 
Подяка Господеві за отримані ласки, здоров'я для 
Романа Гнатюка 
 

Смуток – радість у Святому Дусі (продовження) 
надмірної турботи за своє майбутнє, намагання 
людини панувати над своїм життям, покладаючись 
лише на себе, а не на Бога. Святий Василій Великий 
навчає, що смуток є ознакою слабкодухих, оскільки 
вони втрачають душевну рівновагу та завдають собі 
душевних терзань і можуть остаточно втратити 
надію на Бога. 
 

ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 
В тому тижні проби хору не буде. 

 
ПРОБА ДИТЯЧОГО ХОРУ 

Після Божественної Літургії в парафіяльному залі 
відбудеться проба хору дитячого. Будемо вивчати 
колядки. 

 
 

ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ З ЦЕРКВОЮ НА 
БЛИЗЬКОМУ СХОДІ 

Сьогодні переживаємо день солідарности з Церквою 
на Близькому Сході. Після Божественної Літургії 
відбудеться презентація фільму "Bagdad: 
Słuchajcie Męczenników". 

 

70-ТА РІЧНИЦЯ ВІД СМЕРТИ БЛ. МЧ. ЙОСАФАТА 
КОЦИЛОВСЬКОГО, ПЕРЕМИСЬКОГО ВЛАДИКИ 

В п'ятницю, 17 листопада припадає 70-та річниця від 
смерти бл. мч. Йосафата Коиловського, владики 
Перемиського. У неділю 19 листопада перед 
Божественною Літургією о год. 9.30 будемо служити 
молебень до мучеників перемиських біля мощей бл. 
Йосафата Коциловського. Запрошую всіх до спільної 
молитви. 

 

КАТЕХЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
В тому тижні відбуватиметься конференція для 
духовенства і катихитів. Тому у нашій парафії 
богослужінь не буде. Прошу всіх парафіян про 
молитву за нас, які мають завдання навчати, щоб 
Дух Святий допомагав нам робити це добре.  

 
ЗАВЕРШЕННЯ РОКУ СВ. ЙОСАФАТА  

«Так отже, дорогі мої Отці, 
зачнім обнову від св. Йосафата" 

Бл. мч. Йосафат Коциловський - Єпископ 
Перемиський 

У 2017 році припадатиме 150 
ліття від канонізації і 400-
ліття від винесення св. 
Йосафата на владичий 
престол. Синод Єпископів 
УГКЦ в 2016 році проголосив 
відзначити ювілей св. 
Йосафата Кунцевича. 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
25 листопада 2017 року 
запрошую до спільного від-
значення празника св. Йоса-
фата Кунцевича в парафії 
св. Миколая Мир Ликійського Чудотворця в Цига-
нку/Желіхові, щоб спільною молитвою перед моща-
ми Святого Священномученика завершити Рік Свя-
того Його Ювілею 
Програма молитов: 
10.30 - Таїнство Покаяння 
10.45 - Молебень до св. Йосафата і виставлення 
Мощей Св. Йосафата 
11.00 - Божественна Літургія 
12.30 - Панахида за жертви голодомору в України 

СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ ЙОСАФАТЕ 
МОЛИ БОГА ЗА НАС!!!  

 
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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