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Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. 
Ті, що хочуть показатися гарними тілом, - вони 
силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути 
переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані, 
не додержують закону, а хочуть, щоб ви 
обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене 
ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки 
хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким для 
мене світ розп'ятий, а я - світові; бо ані обрізання, 
ані необрізання є щось, лише - нове створіння. На 
тих, які поступають за цим правилом, мир на них і 
милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє 
нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на 
моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого 
Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати! 
Амінь.  
 
 
 
 
 
Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин 
та вісон та бенкетував щодня розкішне. Убогий же 
якийсь, на ім'я Лазар, лежав у нього при воротях, 
увесь струпами вкритий; він бажав насититися тим, 
що падало в багатого зо столу; ба навіть пси 
приходили й лизали рани його. Та сталося, що 
помер убогий, і ангели занесли його на лоно 
Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В 
аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив 
здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і він 
закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо 
мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець 
пальця свого й прохолодить язик мій, бо я мучуся в 
полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, 
що ти одержав твої блага за життя свого, так само, 
як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а 
ти мучишся. А крім того всього між нами й вами 
вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти 
звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас не 
переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, 
пошли його в дім батька мого; я маю п'ять братів, 
нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в 
це місце муки. Авраам мовив: Мають Мойсея і 
пророків; нехай їх слухають. Той відповів: Ні, отче 
Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, 
вони покаються. А той відозвавсь до нього: Як вони 
не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто 
воскресне з мертвих, не повірять.” 
 

 
 

 
КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 

ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 
Г. Космічний вим ір богослужіння 
341 Невидимий Бог об’являв Себе людству 
«багаторазово й багатьма способами», через слова 
вибраних Богом людей та через творіння. «За 
останніх же оцих днів він говорив до нас через 
Сина» (Євр. 1, 2) – воплочене Слово. Увесь світ був 
сотворений добрим (див. Бут. 1), а тому він є 
засобом спілкування з Богом. Однак цей світ 
потребує людини, очікуючи явління синів Божих 
(пор. Рм. 8, 19.22), через яких усе творіння зможе 
вповні звершити своє призначення. 
 
342 Сам Христос вказує на сотворений світ як на 
засіб Божої дії: Христос глеєм зціляє сліпця; 
оздоровлює кровоточиву жінку, яка доторкнулася до 
його шат; у Переображенні одежа Ісуса засяяла 
божественним світлом (пор. Мт. 17, 2). Усе, що 
Христос чинив за Свого життя, Він продовжує 
чинити в богослужіннях Церкви та Святих 
Таїнствах286. Тому Церква благословляє й освячує 
різні матеріальні предмети й засоби, якими являє 
присутність Христа і Його спасенне діяння. 
 
ІІ. Молитва церковно ї спі льно ти 
А. Божественна Літу ргія – основа й верши на 
житт я христи янської спільноти 
343 «Це чиніть на мій спомин, бо кожного разу, як 
їсте хліб і п’єте цю чашу, Мою смерть звіщаєте, Моє 
воскресіння сповідуєте»287. У Христі людська 
природа бере участь у Божій природі (див. 2 Пт. 1, 
4). Христос дарує кожному, хто вірує в Нього, 
причасність до Божого життя. Це таїнство Причастя 
Христос звершив на Тайній Вечері, явив у 
Пасхальному таїнстві, й звершує його в 
богослужіннях Церкви «нині, і повсякчас, і на віки 
вічні». 
 
344 Вершиною богослужбового життя Церкви є 
Божественна Літургія (з грецької літургія – «спільне 
діло») – служіння Бога людям і людей Богові. На 
Божественній Літургії (або Службі Божій) Бог Отець 
уводить нас у повноту Свого життя, даруючи нам 
Свого Сина. Син же дарує нам Себе Самого на 
поживу в трапезі Слова й трапезі Тіла й Крові, щоб 
ми стали з Ним «співтілесні та співкровні»288 й 
мали участь у Його Божестві. Церква, приймаючи 
цей дар Христовий у Святому Дусі, відповідає Йому 
приношенням себе самої, щоб Він жив і діяв у ній як 
у своїм Тілі. Отак Христос, Глава Церкви, разом із 
Церквою, яка є Його Тілом, приносить Отцеві у 
Святому Дусі хвалу й благодарення за здійснене 
спасіння. 
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Послання апостола 
Павла до Галатів  

6:11-18 
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НЕДІЛЯ 28.10.2018  
22-а Нд. по Зісланні  
Преп. Євтимія; препмуч. Лукіяна  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПОНЕДІЛОК 29.10.2018  
Муч. Лонгіна, сотника  
08.00 - Божественна Літургія 
Про благословення для Юлії Попович і щасливе 
розв'язання 
 

ВІВТОРОК 30.10.2018 
Прор. Осії; препмуч. Андрія Крит.  
08.00 - Божественна Літургія 
+Марія Капусняк 
 

СЕРЕДА 31.10.2018 
† Ап. і єванг. Луки 
08.00 - Божественна Літургія 
+Марія Капусняк 
 

ЧЕТВЕР 01.11.2018 
Свщмч. Теодора Ромжі; прор. Йоіла; муч. Уара  
09.00 - Божественна Літургія 
+ Марія Капусняк 
 

П'ЯТНИЦЯ 02.11.2018 
Вмуч. Артемія  
08.00 - Божественна Літургія 
За хворих і немічних 
 

СУБОТА 03.11.2018  
Преп. Іларіона Великого  
 

НЕДІЛЯ 04.11.2018  
23-а Нд. по Зісланні  
Св. Аверкія, єп. Єрапольського  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 

 
ДОМІНІКАНТЕС І КОМУНІКАНТЕС 

Минулої неділі відбулося числення вірних для 
потреб Інституту Статаистики Католицької Церкави. 
Вірних присутніх на Божественні Літургії було 91 
осіб. До святого причастя приступило 33 особи (25 
жінок з дітьми і 8 чоловіків). 
 
ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
В минулому тижні збирали ми пожертви на потреби 
Духовної Семінарії в Любліні. Зібрано 885 зл. За всі 
пожертви щиро дякую. 
 
 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
ранішньої Божественної Літургії відвідаю хворих зі 
святим причастям. 
 

УПОКОЇЛАСЯ ОЛЬГА ЛЕВКО 
Минулого тижня відійшла у вічність наша 
парафіянка б. п. Ольга Левко зі Стегни. Похорон 
відбувся в п'ятницю 26 жовтня 2018 р. на цвинтарі в 
Стегні. Душу покійної поручаємо вашим святим 
молитвам. Вічна Їй пам'ять. 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Шановні панове. Дякую Вам за ваш часовий вклад у 
праці які Ви до того часу дали для потреб нашої 
парафії. Це великий вклад у зовнішній вигляд 
довкілля нашого храму. Так як біля Вашахих домів, 
так і біля храму праці ніколи не брікує і видно її 
щойно тоді, коли не зробиться. Тому як це можливо 
у ваших графіках праці знайдіть час (до 1-2 години 
на день) щоб прийти і попрацювати при храмі. Варто 
зробити слідуючі речі, щоб кожний з Вас мав 
задоволення з краси довкілля, коли приїжджаєте до 
храму на Божественну Літургію. 
Варто зробити слідуючі речі: 
 

1. Порізати до кінця дерево, то що лежить за 
хатою. 

 

2. Зробити загальний порядок на подвір'ю 
перед хатою. 

 

3. Перенести столи з ремонтованого дому, на 
стрих в притворі. 

 

4. Огорнути дерево після ремонту церкви з 
2015 року, яке лежить за церквою під валом. 
 

5. Виставити грійники зі стриху на церкву. 
 

6. Пограбати листя. 
 

Є я переконаний, що довершення тих праць принесе 
Вам задоволення з місця в якому молитеся до 
Всевишнього Бога, який віддає завжди добром за 
добро. 
 
1 ЛИСТОПАДА - МОЛИТВИ ЗА ПРОСЛАВУ СЛУГИ 

БОЖОГО АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
В тому тижні припадає 1 листопада. Чергова річниця 
від смерти Слуги Божого Митрополита Андрея 
Шептицького. Варто підготовити до четверга і 
виставити портрет Митрополита Андрея, для 
пригадки Великого Митрополита, яким був Андрей 
Шептицький. 
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