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Браття, поводьтеся як діти світла. Плід світла є в 
усьому, що добре, що справедливе та правдиве. 
Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Не 
приставайте до безплідних діл темряви а радше їх 
ганіте, бо що ті люди потай роблять, соромно й 
казати. 13. Все, що ганиться, стає явним у світлі, і 
все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить: 
«О ти, що спиш, прокинься, встань із мертвих, і 
Христос тебе освітить». Тож уважайте пильно, як 
маєте поводитися: не як немудрі, але як мудрі, 
використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте 
необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Не 
впивайтеся вином, що доводить до розпусти, але 
сповнюйтеся Духом. Проказуйте між собою вголос 
псалми й гимни та духовні пісні, співайте та 
прославляйте у серцях ваших Господа  
 
 

 
 
 
 
 

 
Сказав Господь притчу оцю: В одного багача земля 
вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи сам до 
себе: що мені робити? Не маю де звести урожай мій. 
І каже: – Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, 
більші побудую і зберу туди все збіжжя і ввесь мій 
достаток, і скажу душі моїй: душе моя, маєш добра 
багато в запасі на багато років! Спочивай, їж, пий і 
веселися! Бог сказав до нього: – Безумний, цієї ж 
ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому 
воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе, 
замість багатіти у Бога.  
 

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

772 Євагрій Понтійський описує вияви нудьги так: 
«[Полуденний біс] навіює відразу до того місця, де 
перебуває аскет, до його життєвого стану, до 
фізичної праці, ба навіть ще більше – переконує, що 
любов між братією зникла й ніхто вже більше не 
може його потішити… Спричиняє бажання змінити 
місце перебування на інше, де нібито можна легко 
знайти те, чого прагнемо… Тривалий мир та 
невимовна радість наповнюють душу після 
завершення цієї боротьби». Боротися з нудьгою 
допомагає молитва, праця, а також постійний труд 
над собою (аскеза). 
 
773 Чеснота бадьорості духа або тверезіння дає 
людині можливість відновляти свої духовні сили й  

 
 
надалі вести духовну боротьбу з допомогою Божої 
благодаті. «Тому, підперезавши стан вашого ума, 
тверезі, надійтеся повнотою на благодать, що вам 
буде принесена в об’явленні Ісуса Христа» (1 Пт. 1, 
13). Святий Ісаак Сирієць навчає: «Якщо будемо 
дотримуватися закону тверезіння та розсудливості у 
віданні, плодом чого є життя, то боротьба з 
нападами пристрастей зовсім не завдасть шкоди 
уму». 
 
е. Марнославство – смиренномудрість 
774 Марнославство – це пристрасть до земної, 
людської слави та всіляких почестей. Корінь 
марнославства – в залежності людини від думки про 
неї інших людей. Виявами марнославства є 
нетерпимість до критики, небажання визнати свої 
помилки, постійне бажання похвали від інших 
людей. Марнославство виявляється як у вихвалянні 
своїми матеріальними здобутками, розумовими 
здібностями чи талантами, так і в хизуванні своїми 
духовними досягненнями.  
 
775 Прив’язаність до земної слави унеможливлює 
духовне зростання людини, оскільки підміняє пошук 
слави Божої пошуком слави людської. Навчаючи про 
марноту дочасної слави, святий Йоан Золотоустий 
запитує: «Якщо ти очікуєш воскресіння та [вічної] 
нагороди, то навіщо шукаєш слави в житті 
дочасному?.. Отже, причиною усіх бід є 
марнославство. Воно бажало б накинути власне ім’я 
навіть полям, лазням і спорудам. Яка користь зі 
всього цього, о чоловіче, якщо незадовго, коли 
вдарить тебе гарячка й душа відійде, залишишся 
нагий і покинутий? Що більше, будучи нагий від 
всякої чистоти, будеш зодягнений у 
несправедливість, крадежі, скупість, зойки та 
ридання, сльози сиріт, змови та обман?.. [Якщо так], 
то неминуче залишишся поза [вічною славою] і вже 
пізно буде каятися за ті тягарі, якими обтяжив 
себе…». 
 
776 Чеснота смиренномудрості робить людину 
здатною сприйняти ту славу, якою прославляє її 
Господь Бог, а не людина. Коли людина смиренно 
приймає себе такою, якою вона є в Божих очах, вона 
стає справді мудрою. Смиренномудренна людина 
приймає все те, що Бог їй посилає, і все робить на 
славу Божу. «Шукайте перше Царство Боже та Його 
справедливість, а все те вам докладеться» (Мт. 6, 
33). Святий Ісаак Сирієць навчає: 
«Смиренномудрість – це риза божества. У неї 
зодягнулося воплочене Слово й через неї 
промовляло до нас у нашому тілі. Кожен, хто 
зодягнеться в неї [смиренномудрість], уподібниться 
до Того, хто зійшов зі Своєї висоти». 
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Послання апостола 
Павла до Ефесян  
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НЕДІЛЯ 03.12.2017  
26-а Нд. по Зісланні  
Передсв. Введення  
Преп. Григорія Декаполіта  
Глас 1. Єв. 4.  
10.00 - Божественна Літургія 
Про Боже благословення для Мирослави Бречко в 
день 18-их уродин 
 

ПОНЕДІЛОК 04.12.2017  
⊕ ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  
09.30 - Молебень до Пресвятої Богородиці 
10.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я і Боже благословення для Романа 
Гнатюка 
18.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
19.15 - Вечірня 
 

ВІВТОРОК 05.12.2017 
Ап. Филимона і тих, що з ним  
18.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 06.12.2017 
Свв. Амфілохія і Григорія, єпп.  
08.30 - Божественна Літургія 
 

ЧЕТВЕР 07.12.2017 
Вмуч. Катерини; вмуч. Меркурія  
08.30 - Божественна Літургія 
Про здоров'я для Олени Мричко 
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 08.12.2017  
Віддання Введення  
Свщмч. Климента, Папи  
08.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я і благословення для всіх хворих і 
немічних з нашої парафії. 
 

СУБОТА 09.12.2017 
Преп. Аліпія, стовпника  
 

НЕДІЛЯ 10.12.2017  
27-а Нд. по Зісланні  
Вмуч. Якова Персіянина; преп. Паладія  
Глас 2. Єв. 5.  
08.00 - Утрення 
09.45 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; За Мирослава і щасливе повернення до 
дому 

 

ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 
В тому тижні проби хору в четвер о год. 18.45. 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні у п'ятницю 08 грудня 2017. будуть 
відвідини хворих зі Святими Тайнами  

 
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК СВ. МИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦЯ МИР ЛИКІЙСЬКОГО 
У вівторок 19 грудня будемо 
відзначати наше храмове свято, 
спомин св. Миколая Чудотворця 
Архиєпископа Мир Ликійського. 
Запрошую усіх вірних нашої 
парафії, щоб взяти участь у 
святковому дні в Службі Божі. 
Приїдуть отці з нашого 
елблонзького і ольштинського 
деканатів.  

 

17.15 - Сповідь 
17.30 - Молебень до св. Миколая. 
18.00 - Божественна Літургія  
 

Особливо в цей день запрошую всіх дітей з нашої 
парафії на зустріч зі святим Миколаєм, який 
навідається до наших наймолодших парафіян. 
 

Запрошую всіх до спільної молитви. 
 

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

ŚWIĘTA BEZ TATY- ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA DLA 
DZIECI Z UKRAINY 

Так само, яки минулими роками наша парафія 
включається в ініцятиву Героям Майдану, яка має на 
меті організувати допомогу дітям, які втратили 
батьків в часі Київського Майдану в 2014 році. В часі 
тогорічної збірки збираємо KASZKI DLA 
NIEMOWLĄT. Хто має бажання підтримати акцію 
прошу продукти приносити до 22 грудня 2017 року. 
23 грудня продукти відвозимо до Ольштина звідки 
поїдуть вУкраїну. 

 

ПОЖЕРТВИ НА РЕМОНТ ДОМУ 
Минулої неділі на тацу зібрано 642,50 зл. Гроші 
призначено на ремонтовий фонд парафії. 
 

ПОЗИЧКА ДЛЯ ПАРАФІЇ 
Згідно з рішеням Пресвітерської Ради і Митрополита 
Євгена, на наше прохання, отрмали ми позичку з 
Архиєпархії на ремонтові заходи в квоті 60 000 зл. 
Позичку будемо сплачувати в рівних ратах що 
місяць по 1 500 зл. через 41 місяців починаючи з 
лютого 2018 р. Звертаюся з проханням до всіх 
парафіян про поміч у сплаті того зобов'язання. 
 

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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