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Бо Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не 
баритися в Азії; поспішав бо, щоб, по змозі, на день 
П'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він 
послав у Ефес і прикликав пресвітерів Церкви. Коли 
ж вони прийшли до нього, він до них промовив: «Ви 
знаєте, як з першого дня, коли я вступив у Азію, 
увесь час поводився я з вами. Зважайте на самих 
себе й на все стадо, над яким Дух Святий поставив 
вас єпископами, щоб пасли Церкву Божу, що її він 
придбав кров'ю власною. Я знаю, що по моїм відході 
ввійдуть поміж вас вовки хижі, які не щадитимуть 
стада. Та й з-поміж вас самих повстануть люди, що 
говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою 
учнів. Тому чувайте, пригадуйте собі, що я три роки, 
ніч і день, не переставав кожного з вас із сльозами 
наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і 
слову його благодаті, що може збудувати й дати вам 
спадщину між усіма освяченими. Ні срібла, ні 
золота, ані одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі 
знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною, 
служили оці руки. У всьому я показав вам, що, так 
працюючи, треба допомагати слабосильним і 
пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав: 
«Більше щастя - давати, ніж брати.» Промовивши 
це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися.  
 

 
 
 
 
 

Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, 
проказав: «Отче, прийшла година! Прослав свого 
Сина, щоб Син твій тебе прославив, згідно з 
владою, що її ти дав йому над усяким тілом: 
дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. А 
вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, 
істинного Бога, і тобою посланого - Ісуса Христа. Я 
тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти 
дав мені до виконання. Тепер же прослав мене, 
Отче, у себе - славою тією, що її я мав у тебе перед 
тим, як постав світ! Я об'явив твоє ім'я людям, яких 
ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж 
передав мені їх, і зберегли вони слово твоє. Нині 
збагнули вони, що все, тобою дане мені - від тебе; 
слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли 
вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і 
увірували, що ти мене послав. Молю ж за них: не за 
світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо 
вони - твої. І все моє -твоє, твоє ж - моє, і в них я 
прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я 
до тебе йду. Отче Святий! Заради імени твого 
бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були  

 
одно, як ми! Бувши з ними у світі, я беріг їх у твоє 
ім'я; тих, яких ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з 
них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося 
Писання. Тепер же іду до тебе, і кажу те, у світі 
бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. 

 

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

 

5. П’ятдесятниця 
255 П’ятдесятого дня після Христового Воскресіння 
Церква святкує Зіслання Святого Духа на апостолів 
(див. Ді. 2, 1-4). Зіслання Святого Духа знаменує 
собою завершення Божого сходження до творіння, 
розпочатого в сотворенні світу. У Дусі Святому Бог 
дарує Себе людині. Цей дар Божого життя є завжди 
благим для людини, тому ми називаємо його 
благодаттю. Дар Святого Духа дає людині 
можливість стати причасником Божої природи – бути 
обожествленою, увійти в сопричастя Осіб Пресвятої 
Тройці. Святий Дух наповнює творіння Своєю 
благодаттю і звершує його згідно з Божим задумом: 
«Божий Дух мав темряву матерії одуховнити, 
просвітити та втягнути в круг Божого життя». 
 

256 Святий Дух обдаровує людей багатством дарів: 
один Дух, а дарів багато (пор. 1 Кр. 12, 4). «Творіння 
не має жодного дару, який не походив би від 
Святого Духа». Святий Дух вносить сенс в історію 
людства, скеровуючи її до Христа – Божественного 
Логоса. Святий Дух є Джерелом і Подателем 
кожного людського життя. Саме Святий Дух творить 
людину «на образ» Христа, чинить її «душею 
живою», «храмом» Своїм і оселею Пресвятої Тройці. 
 

а. Обітниця Святого Духа 
257 Воплочення Божого Сина і Зіслання Святого 
Духа становлять єдину подію спасіння. Зіслання 
Святого Духа мало в Старому Завіті різні прообрази: 
хмару, яка вкрила скинію (див. Вих. 40, 34-38); 
вогонь, що зійшов на жертву пророка Іллі (див. 1 
Цар. 18, 30-40); «вітерець росистий» (Дан. 3, 50) як 
прообраз «подиху» Животворящого Духа. В описі 
новозавітної П’ятдесятниці знаками зішестя Святого 
Духа на апостолів є «вогненні язики» і «шум, неначе 
подув буйного вітру» (Ді. 2, 2). 
 

258 Про Зіслання Святого Духа на апостолів звіщає 
Сам Ісус Христос: «Як прийде Утішитель, якого 
зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця 
походить, Він і свідчитиме за Мене» (Йо. 15, 26). 
Святий Дух, який від Отця ісходить, прийде на 
прохання Сина: «І проситиму Я Отця, і дасть Він вам 
іншого Утішителя, щоб з вами був повіки, Духа 
істини» (Йо. 14, 16-17). П’ятдесятницю розпочинає 
воскреслий Христос, даючи апостолам владу 
відпускати гріхи: «Прийміть Духа Святого! Кому 
відпустите гріхи – відпустяться їм, кому ж 
затримаєте – затримаються» (Йо. 20, 23). 
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НЕДІЛЯ 20.05.2018  
Св. Отців І Вселенського Собору 
Муч. Акакія , Поява Чесного Хреста в Єрусалимі  
09.30 - Хрестини Марія Войновська 
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію; Про благословення для Зенона Серкіза 
 
ПОНЕДІЛОК 21.05.2018  
⊕ Ап. Йоана Богослова, Преп. Арсенія Великого  
08.00 - Божественна Літургія 
 
ВІВТОРОК 22.05.2018 
† ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩЕЙ МИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦЯ , ПРОР. ІСАЇ; МУЧ. ХРИСТОФОРА 
17.30 - Божественна Літургія 
Про здоров'я для Богдана Поповича 
 
СЕРЕДА 23.05.2018 
† Ап. Симона Зилота  
08.00 - Божественна Літургія 
 
ЧЕТВЕР 24.05.2018 
† Рівноапп. Кирила і Методія, учит. слов'ян  
08.00 - Божественна Літургія 
 
П'ЯТНИЦЯ 25.05.2018 
Святт. Єпіфанія, єп. Кіпру і Германа, патр. Єрусал 
08.00 - Божественна Літургія 
+ Люба Бречко, Зенон Влашин 
 
СУБОТА 26.05.2018  
Муч. Глікерії  
10.00 - Храмове Свято в Ілаві 
+ Марія Серкіз 
 
НЕДІЛЯ 27.05.2018  
⊕ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА  
Муч. Ісидора  
9.55 - Літургійна Катехиза 
9.30 - Вервиця 
10.00 - Божественна Літургія  

 
 

ДЕКАДА МІСІЙНОСТИ 
У свято Вознесіння почалася у нашій Церкві 
ДЕКАДА МІСІЙНОСТИ. У тих дня молимося, щоб 
Господь відновив наше життя в Бозі силою і діянням 
Святого Духа. У нашій парафії через обставини 
відстані, а також через реколекції священичі не 
зможемо в храмі проводити Декади. Заохочую до 

особистої молитви кожного парафіянина. Тексти до 
розважань знаходяться на сайті нашої архиєпархії 
http://cerkiew.org/  

 
ПРИМІЦІЙНА СЛУЖБА БОЖА 

В суботу 12 травня в Соборі св. Івана Хркестителя в 
Перемишлі поставлено у священичий сан диякона 
Павла Шадий і дн Адріана Лихач. 22 травня 2018 у 
день празника Перенесення мощей святого Миколая 
в Желіхові о. Павло Шадий буде служити приміційну 
Божественну Літургію о год. 17.30. 31 травня 2018 в 
часі Малої Сарепти Приміційну Божественну 
Літургію буде служити о. Адріан Лихач. Запрошую 
всіх до спільної молитвиз новоієреями і за 
новоієреїв, щоб Господь щедро їм благословив і 
обдаровував їх ласками, а через їх служіння, щоб всі 
ми ставалися святими. На многії і благі літа. 

 
ПРОБА ХОРУ 

Втому тижні в четвер проби хору не буде. В суботу в 
Ольштині о год. 9.00 почнеться вишкіл співу 
літургійного 8-гласів і Парастас, який буде вести п. 
Андрій Шкрабюк - протопсалт зі львоа. Запрошую 
всіх хористів до участи в тому курсі. 

 
МАЛА САРЕПТА 

Згідно з довголітньою традицією у нашій парафії і в 
тому році відбудеться Мала Сарепта. Буде вона 
проходити 31 травня 2018 року. Звертаюся з 
проханням до пань, щоб на цей день спечи тісто. 
Також прошу щоб тісто принести вже покроєне в 
тектурових опаковках - НЕ В БЛЯШКАХ. Тому що 
бляшкі потому залягають і не ма кому їх відібрати. 
Панів попрошу щоб прийти у вівторок 29 травня 
2018 щоб підготовити площу. Дуже прошу молоді 
подружжя про заангажування у процес підготовки і 
перебігу Малої Сарепти. Прийдіть, старші покажуть, 
що і як робити, щоб помалу переймати це діло.  

 
ПОДЯКА 

Дякую п'ятьом панам, які прийшли в минулому тижні, 
щоб порізати дерево. Це велика річ, ви 
зорганізувалися свій час так, що могли послужити 
своїй парафіяльній спільноті. Це велике добро, яке 
ви зробили, а через жести добра діє Господь, який 
щедро благословить  

 
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   

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja 
 w Żelichowie nr konta:  

37 8308 0001 0000 1254 2000 0010 
"Darowizna na cele kultu religijnego" 
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