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Нарешті кріпіться в Господі та в могутності його 
сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли 
дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба 
боротися не проти тіла й крови, а проти начал, 
проти властей, проти правителів цього світу 
темряви, проти духів злоби в піднебесних 
просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну 
зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір 
і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, 
підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у 
броню справедливости і взувши ноги в готовість, 
щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе 
візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі 
розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом 
спасіння і меч духовний, тобто слово Боже.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там 
одна жінка що її тримав дух у недузі вісімнадцять 
років: вона була скорчена й не могла ніяк 
випростатись. Побачивши її Ісус, покликав і 
промовив до неї: “Жінко, ти звільнена від твоєї 
недуги.” І поклав на неї руки й вона зараз же 
випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді 
начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у 
суботу, озвався і мовив до народу: “Шість день є, 
коли маєте працювати; тоді, отже, приходьте й 
оздоровляйтесь, а не в день суботній.” Господь у 
відповідь сказав до нього: “Лицеміри! Чи кожний з 
вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не 
веде його поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її 
сатана зв'язав ось вісімнадцять років, не треба було 
від цих узів звільнити в день суботній?” І як він 
говорив це, усі противники його засоромились, а 
ввесь народ радів усім славним вчинкам, які він 
зробив. 
 

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

є. Гордість – покора 
777 Гордість – найнебезпечніша пристрасть і матір 
усіх гріхів. Саме через гордість сатана відпав від 
Бога, і саме гордість зруйнувала багаторічні зусилля 
не одного подвижника. Гордість є ідолопокло-
нницьким самообожненням людини: особа вивищує 
себе понад інших людей і ставить себе на місце 
Бога. Горда людина закрита на Божу благодать: 
«Бог бо гордим противиться, а покірливим дає 
благодать» (1 Пт. 5, 5). Святий Августин навчає, що  

 
гордість є джерелом усякого зла, і для того, аби 
побороти всі інші гріхи, треба позбутися їхньої 
першопричини – гордості: «Чому існує так багато 
зла? Бо існує гордість. Вилікуй гордість – і не стане 
жодної злоби. Саме для того, щоб була усунута 
причина всіх бід, тобто гордість, понизив Себе та 
став покірним сам Син Божий». 
 

778 Горда людина зазвичай не бачить свого гріха; 
вона самолюбна; їй важко пробачити когось і важко 
просити пробачення, важко поступитися в суперечці; 
вона відкидає будь-який авторитет. Така людина 
часто спалахує гнівом, є злопам’ятною, постійно 
осуджує інших людей, заздрить їхнім успіхам. 
Гордість підступно опановує навіть тих, хто, здобу-
вши чесноти, уважає себе, а не Бога, причиною до-
сягнутого. 
 

779 Найдієвішим засобом боротьби з гордістю є 
вправляння в покорі, яка відкриває людину до Бога 
та ближнього й робить її здатною прийняти Божу 
переображуючу та визволяючу силу. Апостол Павло 
проголошує: «Ми руйнуємо задуми і всяку гордість, 
що повстає проти спізнання Бога, і беремо в полон 
усякий розум на послух Христові» (2 Кр. 10, 4-5). 
Завдяки чесноті покори людина стоїть у правді 
перед Божим лицем. Тому християнська покора не 
принижує людину, а дозволяє їй пізнати справжню 
гідність дитини Божої. Святий Йоан Золотоустий 
навчає: «Хто поклав покору як фундамент своєї 
доброчесності, той може безпечно зводити будівлю 
до будь-якої висоти. Вона [покора] є найсильнішою 
огорожею, непорушною стіною, нездоланною форте-
цею; вона підтримує всю будівлю, не дозволяючи 
впасти.., робить її недосяжною для всіляких напа-
дів… і завдяки їй чоловіколюбний Бог виливає на 
нас щедрі дари». 
 

3. Покаяння 
780 Христос, Добрий Пастир, Який прийшов знайти 
«загублених овець», закликає усіх до покаяння: 
«Покайтесь, бо Небесне Царство близько» (Мт. 4, 
17). Без покаяння не може бути ні спасіння, ані 
нового життя. Христос у притчі про блудного сина 
розкриває суть покаяння як повернення до Отця і 
прийняття дару Його прощення. У покаянні пізнаємо 
Бога як люблячого й милосердного Отця. Він 
приймає розкаяних грішників і радіє з їхнього 
навернення, «бо Він Благий і Чоловіколюбець». 
 

781 Покаяння дозволяє християнинові не лише 
досвідчити Бога як милосердного Отця, а й віднайти 
в Його обіймах самого себе – відчути себе сином, 
який з чужого краю гріха повернувся до 
батьківського дому праведності. У Неділю блудного 
сина Церква співає: «Як блудний син, прийшли ми, 
Щедрий, змарнувавши все життя наше на чужині і 
розтративши все багатство, яке Ти дав нам, Отче. 
Прийми нас розкаяних, Боже, і помилуй нас». 
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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 
 

ПОНЕДІЛОК 11.12.2017  
Препмуч. Стефана Нового; муч. Іринарха  
18.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
19.15 - Вечірня 
 

ВІВТОРОК 12.12.2017 
Мучч. Парамона і Філумена  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Анна і Василь і всіх померлих з р. Ванца; + 
Параскевя і Михайло і всіх померлих з р. Василина  
 

СЕРЕДА 13.12.2017 
† Ап. Андрія Первозванного  
08.30 - Божественна Літургія 
Про Боже благословення для Мирослава 
Притули і цілої родини. 
 

ЧЕТВЕР 14.12.2017 
Прор. Наума  
08.30 - Божественна Літургія 
Про здоров'я для Олени Мричко 
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 15.12.2017  
Прор. Авакума  
08.30 - Божественна Літургія 
За Мирослава і щасливе повернення до дому 
 

СУБОТА 16.12.2017 
Прор. Софонії  
08.30 - Божественна Літургія 
18.00 - Велика Вечірня 
 
НЕДІЛЯ 17.12.2017  
28-а Нд. по Зісланні  
Вмуч. Варвари; преп. Івана Дамаскина  
Глас 3. Єв. 6.  
08.00 - Утрення 
09.45 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про благословення для Олександри 
Серкіз в 13-ті уродини 

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

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 в Україну. 

 

АНДРІЄВИЙ ГРІШ 
В наступну неділю 17 грудня після Служби Божої 
будемо проводити збірку на ткз. Андрієвий Гріш. 
Зібрані пожертви передамо на місійний фонд 
Архиєпархії. 

 

РІЗДВЯНА СВІЧКА ДІТЯМ 
У продажі Різдвяна Свічка Карітас. У тому році у 
продажі маємо два роди свічок - мала за 6 зл, а 
велика за 15 зл. В 2017 році в червні від доходу від 
продажу свічок був дофінансований І З`їзд 
Міністрантів. У цьому році рівнож згідніо з рішенням 
Ради Карітас дохід з продажі свічок буде 
призначений на літній Архієпархіяльний Зїзд 
Міністрантів "Андреяда" у Ілаві. 
 

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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