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«Все мені можна», та не все корисне. «Все мені 
можна», та я не дам нічому заволодіти надо мною. 
«їжа для живота, і живіт для їжі!» Бог же одне і друге 
знищить. Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і 
Господь для тіла. Бог же і Господа був воскресив - 
та й нас воскресить своєю силою. Хіба не знаєте, 
що тіла ваші - члени Христові? Узявши, отже, члени 
Христові, - зроблю їх членами блудниці? Хай так не 
буде! Чи не знаєте, що той, хто пристає до блудниці, 
є з нею одним тілом? Бо «будуть, - каже, - двоє 
одним тілом.» Хто ж пристає до Господа, є одним 
духом. Утікайте від розпусти! Усякий гріх, що його 
чинить людина, єе поза її тілом; а хто чинить 
розпусту, грішить супроти власного тіла. Хіба ж не 
знаєте, що ваше тіло - храм Святого Духа, який живе 
у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите 
до себе самих. Ви бо куплені високою ціною! Тож 
прославляйте Бога у вашому тілі!  
 
 
 
 
 
 
 
Він сказав далі: “В одного чоловіка було два сини. 
Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту 
частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив 
між ними свій маєток. Кілька днів потім, молодший, 
зібравши все, подавсь у край далекий і там 
розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він 
усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і 
він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з 
мешканців того краю, і той послав його на своє поле 
пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій 
стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав 
йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: Скільки то 
наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я 
тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і 
скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба й проти 
тебе! Я недостойний більше зватися твоїм сином. 
Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і 
пішов до батька свого. І як він був іще далеко, 
побачив його батько його й, змилосердившись, 
побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син 
сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба й 
проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм 
сином. А батько кликнув до слуг своїх: Притьмом 
принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому 
на руку перстень і сандалі на ноги. Та приведіть  

 
годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей 
мій син був мертвий, і ожив, пропав був, і 
знайшовся. І вони заходились веселитися. А 
старший його син був у полі; коли ж він, 
повертаючись, наблизився до дому, почув музику й 
танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно 
таке було б. Той же сказав йому: Брат твій 
повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо 
знайшов його живим-здоровим. Розгнівався той і не 
хотів увійти. І вийшов тоді батько й почав його 
просити. А той озвався до батька: Ось стільки років 
служу тобі й ніколи не переступив ні однієї заповіді 
твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з 
друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей 
син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти 
зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до 
нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє - твоє. 
А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій 
був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся.” 
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ІІ. Молитва церковної спільноти 
б. Страсті 
225 У Старому Завіті пророк Ісая свідчить про 
страждання Слуги Божого, в яких Церква бачить 
страждання Ісуса Христа: «Зневажений, останній 
між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги; немов 
людина, що перед нею обличчя закривають, 
зневажений, і ми Його нізащо мали. Та Він наші 
недуги взяв на Себе, він ніс на Собі наші болі. Ми ж, 
ми гадали, що Його покарано, що Бог Його побив, 
принизив. Він же був поранений за гріхи наші, 
роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас 
спасає, була на Ньому, і Його ранами ми вилікувані. 
Усі, як вівці, ми блукали; кожен ходив своєю 
дорогою; провини нас усіх Господь поклав на Нього. 
Його мордовано, та Він упокорявся і не розтуляв 
Своїх уст; немов ягня, що на заріз ведуть його, 
немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав 
Він уст» (Іс. 53, 3-7). 
 
226 Сам Ісус заповідав Свої майбутні страждання: 
«Все написане пророками про Сина Чоловічого 
здійсниться. Він буде виданий поганам, і 
насміхатимуться з Нього, і зневажатимуть Його, і 
плюватимуть на Нього, і, бичувавши, уб’ють Його, та 
третього дня Він воскресне» (Лк. 18, 31-33). Христос 
добровільно приймає на Себе страждання і смерть, 
щоб подолати смерть. «Не смерть прийняла життя, 
а Життя прийняло смерть». 
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НЕДІЛЯ 04.02.2018  
Блудного сина  
Ап. Тимотея; препмуч. Анастасія Перського  
08.45 - Утрення 
9.30 - 9.45 - Сповідь 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я і благословення для 
Терези Сташко в 80-ті уродини; Про здоров'я і 
благословення для Ганни Грицина в 18-ті уродини 
 

ПОНЕДІЛОК 05.02.2018 
Свщмч. Климента, єп.; муч. Агатангела  
08.30 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 06.02.2018 
Преп. Ксенії Римлянки  
 

СЕРЕДА 07.02.2018 
Свят. Григорія Богослова, аєп. Царгород.  
Про сили і здоров'я для Юрія Ковалика 
 

ЧЕТВЕР 08.02.2018 
Препп. Ксенофонта і дружини його Марії  
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 09.02.2018  
† Перенес. мощей свят. Йоана Золотоустого  
 

СУБОТА 10.02.2018 
Заупокійна  
Преп. Єфрема Сирійця  
10.00 - Божественна Літургія 
Поминальна Панахида 
 

НЕДІЛЯ 11.02.2018  
М'ясопусна  
Перенес. мощей свщмуч. Ігнатія Богоносця  
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я для Александра і Олівєра 
Солодух; Про здоров'я і благословення для Марії і 
Богдана Костюк в 60-ту річницю вінчання 

 
ПОРЯДОК ДУШПАСТИРСЬКИХ ВІДВІДИН 

Прошу, щоб в міру можливостей всі домашні в часі 
коляди були в дома. Коли комусь не відповідає 
зустріч по даному порядку, прошу мене повідомити, 
заплануємо так, щоб можна було зустрітись. (тел. 
796 348 352) 

Відносно пожертв в часі коляди, лишається це, що 
було минулого року, прошу в конвертах з написом 
КОЛЯДА (не писати призвищ!!!) приносити до церкви 
і складати на тацу, або до скриночки біля виходу з 
церкви.  
 

 

Понеділок 05 лютий 2018 від год. 10.30 
Płonina, Sztutowo, Stegna (Boczna, Zielona, Lipowa, 

Powst. Warsz., Grunwldzka), Kąty Rybackie 
 

КАЛЕНДАР НА СТІНУ 2018 
У продажі відривний календар на стіну. Ціна одного 
примірника 5 зл. 
 

ОПИТУВАНЯ ВІДНОСНО ЗМІНИ КАЛЕНДАРЯ 
В тому році в часі душпастирських відвідин будемо 
проводити опитування відносно переходу з 
юліянського на григорянський календар. Анкет має 
характер інформаційний і не є він вирішальною 
формою питання. Опитування має дати образ 
становища вірних перемисько-варшавської 
архиєпархії до питання календаря (за яким 
способом святкувати церковні свята). 

 

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  
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
 
227 У літургійній традиції Церква в різних образах 
стихир Страстей молитовно оспівує спасенні 
страждання Сина Божого. Давши зв’язати Себе у 
Гетсиманському саду, Христос «розв’язує» гріховні 
узи праотця Адама. Христос приймає засуд смерті, 
щоб дарувати прощення гріхів. Тростиною – 
«скіпетром ганьби» – Христос «записує» людей у 
Книгу Життя. Своїм обнаженням на Голготі Христос 
«зриває» з людського гріха покрови лицемірства. 
Дозволивши прибити Себе до хреста, Господь 
спиняє прагнення Адама до забороненого плоду. На 
хрест прибивається «рукописання гріхів» людини, а 
спис сотника розриває її «боргові зобов’язання». 
Хресне дерево із «знаряддя смерті» стає «деревом 
життя». Піднесене на хресті тіло Христове стає 
світильником, що його «запалив» Бог, аби знайти 
загублену драхму – грішника. Розіп’яті на хресті руки 
Христа стають «обіймами» Бога й благословенням 
для людей. Місце розп’яття стає раєм, бо 
поставлене хресне дерево випустило «пагін життя» 
– Христа. Він «заснув» на хресті і був пробитий 
списом, а з пробитого боку потекли кров і вода. 
Адже кров’ю Він викупив народи, а водою очистив; 
Тілом від Свого Тіла Він годує рід людський, що 
помирає від голоду гріховного. 
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