
 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія 
від Марка 

9:17-31 

 

 
 
 
 
 
 
І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не 
маючи поклястися ніким вищим, то поклявся самим 
собою, кажучи: «Справді поблагословлю тебе 
щедро й розмножу тебе вельми.» І він, завдяки 
довгій терпеливості, осягнув обітницю: люди 
клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки 
кінчаються клятвою на ствердження. Тому й Бог, 
бажаючи дати спадкоємцям обітниці 
якнайсильніший доказ, що його рішення непорушне, 
вжив клятви, щоб двома незмінними речами, в яких 
неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали 
сильну заохоту - ми, що прибігли прийняти надію, 
призначену нам. В ньому маємо, неначе якір душі, 
безпечний та міцний, що входить аж до середини за 
завісу, куди ввійшов за нас, як предтеча, Ісус, 
ставши архиєреєм повіки, на зразок Мелхиседека. 
 
 
 
 
 
 
І відказав йому один з народу: "Учителю, привів я до 
тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його 
вхопить, кидає його об землю так, що піниться, 
скрегоче зубами, дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, 
щоб його вигнали, та не змогли." Він же у відповідь 
каже їм: "О роде невірний! Доки я буду з вами? Доки 
вас терпітиму? Приведіть но його до мене." І 
привели його до нього. Скоро дух угледів його, 
притьмом того затряс, і повалившись той на землю, 
запінившися, почав качатися. Спитав же його 
батька: "Скільки часу, як це йому сталося?" - "З 
дитинства", - відповів той. "І часто він кидає його у 
вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, 
поможи нам, змилосердившись над ним." Ісус же 
каже йому: "Щодо того - якщо можеш - то все 
можливо тому, хто вірує." І вмить батько хлопчини 
викрикнув крізь сльози: "Вірю, поможи моєму 
невірству!" Ісус же, бачивши, що збігається народ, 
погрозив нечистому духові, кажучи: "Німий та глухий 
душе! Наказую тобі: Вийди з нього й не входь 
більше в нього." І, закричавши та сильно його 
стрясши, вийшов з нього. І наче змертвів той, тож 
многі казали: "Вмер він." Але Ісус, узявши його за 
руку, підвів його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, 
то учні його питали його насамоті: "Чому ми не 
могли його вигнати?". Він відповів їм: "Цей рід нічим 
не можна вигнати, тільки молитвою та постом." 
Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не 

 
хотів, щоб будь-хто знав. Навчав бо своїх учнів і 
казав їм: "Син Чоловічий буде виданий у руки 
людям, і вб'ють його, і, вбитий, по трьох днях, 
воскресне."  
 

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

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
2. Видимий і невидимий світ 
113 Символ віри вказує на два виміри сотвореного 
Богом світу – видимий і невидимий. Про поєднання у 
творінні всього видимого і невидимого навчає 
святий Максим Ісповідник. Він, спираючись на слова 
святого апостола Павла про те, що «усе» було 
Христом і для Христа створене (див. Кл. 1, 16-17), 
під отим «усе» розуміє видиме земне і невидиме 
небесне, видиме людське і невидиме ангельське. 
Христос, воплотившись, нерозривно поєднався з 
творінням у «тілі і крові» Його людської природи. Усе 
творіння, видиме і невидиме, існує не завдяки 
власній природі, а завдяки діянню Божого Сина.  
 

114 Ангели, небесні безтілесні істоти (духи), «мають 
буття з волі Отця, вводяться в буття дією Сина і 
звершуються в бутті присутністю Святого Духа». Бог 
як найвищий Ум створив ангельські уми, зробив їх 
причасниками невимовної Божої слави, уклав їхнє 
нетлінне єство. Ангели – світила, що відбивають 
світло Боже; вони прийняли від першого Життя 
життя вічне, споглядаючи вічну Славу і Премудрість, 
і тому повні світла, як дзеркала. 
 

116 Анафора Літургії святого Василія Великого 
згадує дев’ять ангельських чинів: «Тебе ж хвалять 
ангели, архангели, престоли, господьства, начала, 
влади, сили і багатоокі херувими; перед Тобою 
навкруги стоять серафими». Ангельські чини названі 
«хорами» через сопричастя з Богом і між собою. 
Ангели безнастанно возносять «хвалу Богові» – 
перебувають у світлі Божої слави. 
 

117 У Святому Письмі ангели являють Божу 
присутність у світі, звіщаючи людям Божу волю. 
Деяких із них Святе Письмо називає на ім’я: Михаїл 
(див. Од. 12, 7; див. Юд. 1, 9), Рафаїл (див. Тов. 12, 
15), Гавриїл (див. Лк. 1, 19.26). Ангели допомагають 
людям у духовному зростанні (див. Євр. 1, 14). 
Передання Церкви навчає про те, що Бог дарує 
кожній людині ангела-хоронителя: «Ангелів 
поставив ти хоронителями»93. Єдність видимого і 
невидимого творіння – людей і ангелів – 
виявляється в Божественній Літургії, коли земне 
виражає небесне і люди співслужать з ангелами: 
«Ми херувимів тайно являємо і животворящій Тройці 
трисвяту пісню співаємо […]: Свят, свят, свят 
Господь Саваот, повне небо і земля слави Твоєї. 
Осанна на висотах. Благословенний, Хто йде в ім’я 
Господнє». «Ти бо створив людину, взявши порох із 
землі» (Анафора Літургії святого Василія 
Великого) 
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Послання апостола 
Павла до Євреїв  

6:13-20 
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НЕДІЛЯ 18.03.2018  
4 посту.  
Муч. Конона  
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія Василія Великого 
За парафію; Про здоров'я для Йосифа Реся; Про 
здоров'я для Феліції. 
 

ПОНЕДІЛОК 19.03.2018 
42-х мучч. Аморійських  
08.30 - Акафіст до Страстей Христових 
 

ВІВТОРОК 20.03.2018 
Свщмучч. Василія, Єфрема, Капітона й ін.  
08.30 - Утрення 
 

СЕРЕДА 21.03.2018 
Свят. Теофілакта, єп. Нікомидійського  
08.30 - Утрення з поклони 
 

ЧЕТВЕР 22.03.2018 
† 40 мучч. Севастійських  
 

П'ЯТНИЦЯ 23.03.2018  
Мучч. Кондрата, Кипріяна, Анекта і Крискента  
 

СУБОТА 24.03.2018 
Акафістова  
Свят. Софронія, патр. Єрусалимського  
 

НЕДІЛЯ 25.03.2018  
5 посту.  
Іспов. Теофана Сигріянського; свят. Григорія, Папи 
9.40 - Вервиця 
10.00 - Божественна Літургія Василія Великого 
За парафію 

 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу панів, про поміч при різані дерева. Тому 
прошу на завтра понеділок на год. 10.00, щоб до 
помочі прийшло 6 панів. Прошу взяти з собою пили 
до різання. 
 

ВЕЛИКОПОСТНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
У нашій парафії великопостні Реколекції 
відбудуться в днях 30 березня - 01 квітня 2018 
року. Боже Слово буде проповідувати о. Віталій 
Храбатин з України. ВЕЛИКОПОСТНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 

о. Віталій Храбатин 
П'ятниця 30-03-2018 

10.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
Реколекційна наука 
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
Реколекційна наука 
 
Субота 31-03-2018 
9.00 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 
Реколекційна наука 
 
Неділя 01-04-2018 - КВІТНА НЕДІЛЯ 
9.30 - Вервиця 
10.00 - Божественна Літургія 
Реколекційна наука 
 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ 
В середу 14 березня 2018 о год. 19.00 відбулося 
засідання парафіяльної ради. На зборах прийнято 
такі рішення: 
1. Усталено графік кошення трави на 2018 рік.  
Травень - Маженціно 
Червень - Осташево 
Липень - Новий Двір Гд. 
Серпень - Янтар 
Вересень - Стегна 
 
2. Обрано Петра Онишкевича відповідальним за 
організацію процесії на Велику П'ятницю і Неділю 
Пасхи. 
 
3. Передставлено фінансовий звіт парафії на день 
14-03-2018 р. 
 
4. Фінансові зобов'язання парафії  
- сплата будови парафіяльного дому - до червня 
2018 - 42 000 зл. 
- сплата позички до Консисторії - 57 000 зл (1 500 що 
місяць) 
- будова пам'ятника для о. Никодима Стецури - до 
07-07-2018 р. 
 
5. Праці при парафії 
- вставлення вікон в парафільному домі 
- порізати дерево біля приходства 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Поточний Іван на вежу - 10% 
 

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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