
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Євангелія від Луки 
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Бо він - наш мир, він, що зробив із двох одне, 
зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто 
ворожнечу, - своїм тілом скасував закон заповідей у 
своїх рішеннях, на те, щоб із двох зробити в собі 
одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб 
примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, 
убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати 
мир вам, що були далеко, і мир тим, що були 
близько; бо через нього, одні й другі, маємо доступ 
до Отця в однім Дусі. Отже ж ви більше не чужинці і 
не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, 
побудовані на підвалині апостолів і пророків, де 
наріжним каменем - сам Ісус Христос. На ньому вся 
будівля, міцно споєна, росте святим храмом у 
Господі; на ньому ви теж будуєтеся разом на житло 
Бога в Дусі.  
 
 
 
 
 
Аж ось прийшов чоловік, Яір на ім'я, який був 
головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав 
його просити зайти до нього в хату, бо була в нього 
дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона 
вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до 
нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 
дванадцять років на кровотечу й витратила на 
лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її 
оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась краю 
його одежі й умить стала здоровою - спинилась її 
кровотеча. Ісус спитав: “Хто доторкнувся мене?” А 
що всі відпекувались, Петро мовив: “Наставниче, то 
люди коло тебе юрмляться і тиснуться.” Ісус же 
сказав: “Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як 
сила вийшла з мене.” Побачивши жінка, що не 
втаїлася, тремтячи підійшла й упавши йому до ніг, 
призналася перед усіма людьми, чому до нього 
доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус: 
“Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі!” Він 
говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і 
каже: “Твоя дочка померла, не турбуй більш 
Учителя.” Ісус почувши це, озвався до нього: “Не 
бійся, тільки віруй, і вона спасеться.” Прийшовши до 
хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім 
Петра, Йоана та Якова з батьком та матір'ю дитини. 
Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив: “Не 
плачте, вона не вмерла, вона тільки спить.” І ті 
сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її 
за руку й голосно промовив: “Дівчино, пробудися!” І 
дух її повернувсь до неї, і вона миттю встала. Тоді 
він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані  

 
вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що 
сталося. 
 

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

350 Проскомидія звершується на приготованих для 
Літургії хлібинах – просфорах (із грецької прине-
сене). Із просфори священик вирізає агнця і кладе 
його на дискос. Вирізання агнця супрово-джується 
словами з пророцтва Ісаї про заколення ягняти (див. 
Іс. 53, 7). Христос є пасхальним Агнцем, що бере на 
себе гріх світу (пор. Йо. 1, 29). На агнці, вирізаному з 
просфори, витиснено слова «ІС ХС НІКА » (з гре-
цької Ісус Христос перемагає), що є прообразом 
повноти «будучого віку», про яку писав святий Па-
вло: «Якже все Йому буде підкорене, тоді й сам Син 
підкориться Тому, що Йому підкорив усе, щоб Бог 
був усім в усьому» (1 Кр. 15, 28). Вливання до чаші 
вина і води символізує те, як із пробитого списом 
боку Христа «потекла кров і вода». Святий Йоан 
Золотоустий повчає: «Ця кров і вода є символами 
хрещення і таїнств (євхаристійних дарів). З цих двох 
народжена Церква […]. З боку Христово-го Бог 
створив Церкву, як з боку Адамового створив Єву». 
 

351 Священик кладе агнця у центрі дискоса на знак 
того, що воплочений, розіп’ятий і воскреслий Хри-
стос – осердя всесвіту й історії. Праворуч агнця кла-
де частичку на честь Пресвятої Богородиці, ліворуч 
– дев’ять частичок на честь ангельських сил і свя-
тих. Нижче агнця покладає частички за живих, а ще 
нижче – за усопших; священик поіменно згадує тих, 
за кого вірні подавали прохання про молитву. Покла-
дання частичок біля агнця на дискосі показує, що 
Христос збирає навколо Себе всю Церкву. 
 

352 Під час покривання й кадження дарів на заве-
ршення Проскомидії священик згадує про участь 
усього всесвіту у Христовому спасінні та в Літургії, 
перелічуючи кадило, звізду, вселенну, ріки, хвилі 
морські, небеса, всю землю, світ Божий. Усе це є 
висловом Божої краси й сили, усе приймає благо-
словення Боже, усе співає Йому хвалу. 
 

б. Участь вірних у Проскомидії 
353 Священнослужитель звершує Проскомидію у 
святилищі за зачиненими Царськими дверима, 
однак кожен вірний теж є її безпосереднім учасни-
ком. Вірні беруть участь у Проскомидії, пода-ючи 
прохання за себе та за інших людей і приносячи по-
жертви. Покладання на одному дискосі «поіме-нних» 
частичок виявляє належність усіх вірних до одного 
Христового Тіла, а через це – сопричастя з Богом та 
одне з одним. Кожний є неповторною осо-бою, яку 
Бог називає по імені. Коли приносимо й від-даємо 
Богові наші «житейські печалі», то виходимо за межі 
приватного і входимо в нове, церковне, соборне 
сопричастя. Тепер вірні приготовані до «спільного 
діла» – Літургії. 
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Послання апостола 
Павла до Ефесян  
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НЕДІЛЯ 11.11.2018  
24-а Нд. по Зісланні  
Преп. Анастасії; преп. Аврамія Ростовського  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПОНЕДІЛОК 12.11.2018  
Мучч. Зиновія і Зиновії, сестри його  
09.00 - Божественна Літургія 
+ Левко Ольга 
 

ВІВТОРОК 13.11.2018 
Апп. Стахія, Амплія й інших; муч. Елімаха  
 

СЕРЕДА 14.11.2018 
Безсрібників і чудотв. Косми і Дам'яна  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Левко Ольга 
 

ЧЕТВЕР 15.11.2018 
Мучч. Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора й ін.  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Левко Ольга 
 

П'ЯТНИЦЯ 16.11.2018 
Мучч. Акепсима, Йосифа й Айтала  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Левко Ольга 
 

СУБОТА 17.11.2018  
Преп. Йоанікія Великого; мучч. Нікандра та Єрмея  
17.00 - Божественна Літургія 
+ Капусняк Марія 
 

НЕДІЛЯ 18.11.2018  
25-а Нд. по Зісланні  
Мучч. Галактіона й Епістими  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 

 
АРХИЄПАРХІЯЛЬНА ДУШПАСТИРСЬКА РАДА. 

30листопада 2018 р. в Ольштині відбудеться 
засідання Архиєпархіяльної Душпастирської Ради. У 
темі зборів є аналіз аудитів майнового, 
душпастирського і опитування про календар. З 
нашої парафії делегатими стали: Стех Михайло, 
Вербовський Ігор і Вербовська Ольга. 
 

 
 

GREKOKATOLICY MODLĄ SIĘ  ZA POLSKĘ 
W greckokatolickich parafiach w całej Polsce 11 
listopada będą się odbywać modlitwy 
o błogosławieństwo Boże dla Polski. Takie zalecenie 
wydali biskupi tego Kościoła: abp Eugeniusz Popowicz 
i bp Włodzimierz Juszczak. 
 
– W stulecie niepodległości modlimy się o to, żeby Pan 
Bóg błogosławił Polsce, naszej wspólnej ojczyźnie, 
gdzie od pokoleń przeplatają się drogi Ukraińców 
i Polaków, wiernych łacińskich i grekokatolików – 
powiedział KAI abp Eugeniusz Popowicz, zwierzchnik 
Kościoła greckokatolickiego w Polsce. – Nasz Kościół 
podjął decyzję o aktywnym włączeniu się, przede 
wszystkim modlitewnym w uczczenie tego wielkiego 
jubileuszu – dodał. 
 
11 listopada grekokatolicy będą się modlić w swoich 
świątyniach podczas Mszy świętych oraz innych 
nabożeństw. Włączą się też w lokalne obchody 100-
lecia niepodległości. 
 
Kościół greckokatolicki jest najliczniejszym spośród 
ponad 30 katolickich Kościołów wschodnich. Liczy ok. 7 
mln wiernych na całym świecie. Kościół ten jest 
w jedności z papieżem i uznaje jego prymat. 
 
W Polsce liczba grekokatolików jest dość trudna 
do oszacowania. Według danych statystycznych jest ich 
ponad 30 tysięcy, jednak liczba ta jest dużo wyższa 
ze względu na Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski 
za pracą. Z tego względu w ostatnich latach 
w kolejnych miastach powstają nowe ośrodki 
duszpasterskie, które mają zapewnić wiernym 
możliwość przystępowania do sakramentów 
i uczestnictwa w Mszy św. w obrządku bizantyjsko-
ukraińskim. 
 
Kościół greckokatolicki w Polsce tworzy metropolia 
przemysko-warszawska. W jej skład wchodzą dwie 
diecezje: archieparchia (archidiecezja) przemysko-
warszawska, którą kieruje abp Eugeniusz Popowicz 
oraz eparchia (diecezja) wrocławsko-gdańska, której 
ordynariuszem jest bp Włodzimierz Juszczak. 
Większość wiernych zamieszkuje województwa: 
podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. 
Za: KAI  
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