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“Два чоловіки зайшли в храм помолитись: один 
був фарисей, а другий - митар. Фарисей, ставши, 
молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не 
такий, як інші люди - грабіжники, неправедні, 
перелюбці, або як оцей митар. Пощу двічі на 
тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А 
митар, ставши здалека, не смів і очей звести до 
неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже, 
змилуйся надо мною грішним! Кажу вам: Цей 
повернувся виправданий до свого дому, а не той; 
бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а 
хто принижується, - вивищений.” 
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ 
ХРИСТОС НАША ПАСХА 

3. Покаяння 
780 Христос, Добрий Пастир, Який прийшов 
знайти «загублених овець», закликає усіх до по-
каяння: «Покайтесь, бо Небесне Царство бли-
зько» (Мт. 4, 17). Без покаяння не може бути ні 
спасіння, ані нового життя. Христос у притчі про 
блудного сина розкриває суть покаяння як пове-
рнення до Отця і прийняття дару Його прощення. 
У покаянні пізнаємо Бога як люблячого й мило-
сердного Отця. Він приймає розкаяних грішників і 
радіє з їхнього навернення, «бо Він Благий і 
Чоловіколюбець». 
 
781 Покаяння дозволяє християнинові не лише 
досвідчити Бога як милосердного Отця, а й 
віднайти в Його обіймах самого себе – відчути 
себе сином, який з чужого краю гріха повернувся 
до батьківського дому праведності. У Неділю 
блудного сина Церква співає: «Як блудний син, 
прийшли ми, Щедрий, змарнувавши все життя 
наше на чужині і розтративши все багатство, яке 
Ти дав нам, Отче. Прийми нас розкаяних, Боже, і 
помилуй нас». 
 
782 Покаяння становить основу християнської 
духовності, оскільки визначає весь рух до Бога, 
започаткований Ним і підтримуваний Його благо-
даттю. Початком цього руху є фундаментальна 
внутрішня зміна (навернення), яка приносить  
 

 
 
 
 
 
Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй 
настанові, вірі, довготерпеливості, любові, 
постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, 
які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в 
Лістрі. Яких то переслідувань не переніс я на 
собі! А від усіх Господь мене визволив! Та й усі, 
що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть 
переслідувані. А лихі люди й дурисвіти будуть 
чим далі, тим до гіршого посуватися, зводячи 
інших, і самі зведені. Ти ж тримайся того, чого 
навчився і в чому переконався. Відаєш бо, від 
кого ти навчився, і вже змалку знаєш Святе 
Письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати 
мудрість на спасіння.  
 
нове бачення себе самого, інших людей, Господа 
Бога. Метою цього руху є визволення від гріхів і 
повернення до повноти життя в Богові. У Неділю 
митаря і фарисея на Утрені співаємо: «Відчини 
мені двері покаяння, Життєдавче, – молиться 
зранку дух мій у святім Твоїм храмі, бо вся моя 
тілесна храмина осквернена; але Ти, Щедрий, 
очисти мене Своєю ласкавою милістю». 
 
783 Покаяння має позитивний характер, оскільки 
не принижує людину, а визволяє і животворить. 
Це сила віднови й відродження людини, плід 
надії та заперечення відчаю. Адже покаятися – 
це дивитися не вниз, на власні недоліки, а вгору, 
на Господню любов; не назад із докором самому 
собі, а вперед із вірою. Треба бачити не те, чого 
мені не вдалося досягнути, а те, ким із милості 
Христа я ще зможу стати. Покаяння є 
неперервним шляхом зцілення та зростання 
особи. Святий Йоан Ліствичник повчає: «Хто 
бажає позбутися ярма гріхів своїх, нехай наслідує 
тих, що сидять над гробами поза містом, та 
безнастанно ллє гарячі сльози каяття. Хай не 
перериває безголосих ридань серця свого, доки 
не побачить Ісуса, що прийде й відвалить од 
серця його камінь зачерствіння». Саме за таке 
постійне переображення нашого життя в покаянні 
ми молимося на богослужіннях: «Осталий час 
життя нашого в мирі й покаянні скінчити у 
Господа просім». 
 

 

Апостол 
до Тимотея  

3:10-15 
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НЕДІЛЯ - 09.02.2014 – глас 8 
Митаря і Фарисея 
† Перенес. мощей свят. Йоана  
† Преп. Євтимія Великого  
10.00 – Служба Божа 
+ Марія Лонишин і Михайло Калита 
14.00 – Служба Божа 
+ Єва, Григорій, Анастазія, Гелена, Йосиф, Марія 
18.00 - Служба Божа 
+ Микола, Параскевія, і всіх померлих з р. Борко і 
Огородник 
 

ПОНЕДІЛОК - 10.02.2014 
Преп. Єфрема Сирійця  
7.30 – Служба Божа 
+ Ярослав Лазука (7) 
 

ВІВТОРОК - 11.02.2014 
Перенес. мощей свщмуч. Ігнатія Богоносця  
7.30 – Служба Божа 
+ Ярослав Лазука (8) 40-ий день від дня смерти 
17.00 – Служба Божа 
+ Ришард Крупа 
 

СЕРЕДА - 12.02.2014 
⊕ Трьох Святителів: Василія, Григорія, 
Йоана Золотоустого  
10.00 – Служба Божа 
+ Петро, Катерина, Іван, Марія, Анастасія, 
Михайло і Анна з р. Гайдук 
17.00 – Служба Божа 
+ Михайло Горак 
 
 

ЧЕТВЕР - 13.02.2014 
Безсрібн. і чудотв. Кира й Івана  
7.30 – Служба Божа 
 
 

П'ЯТНИЦЯ - 14.02.2014 
Передсв. Стрітення Муч. Трифона  
7.30 – Служба Божа 
Про Боже благословення і потрібні ласки і дари 
Духа Святого для Петра Кузьмовича в день 
уродин. 
 
 

СУБОТА – 15.02.2014 
⊕ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ  
10.00 – Служба Божа 
+ померлих з р. Івахів і Фолюсєвич 
17.00 – Служба Божа 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕДІЛЯ - 16.02.2014 – глас 1 
Блудного сина  
Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці  
10.00 – Служба Божа 
+ За всіх померлих дідів, батьків, сестер і братів, 
чоловіків і жінок, дітей і внуків з наших родин. 
14.00 – Служба Божа 
+ Михайло Усцєнний; + Марія Литвин; Станіслав 
Ковальчик 
18.00 - Служба Божа 
+ Катерина і Іван з р. Калита 
 

ПРОБА ХОРУ 
Репетиція Церковного хору відбудеться в п'ятни-
цю о год. 18.30 в приміщенні парафіяльного 
дому. Запрошуються всіх бажаючі. 

 
ПОРЯДОК КОЛЯДИ 10-15 ЛЮТОГО 2014 р. 

 
Понеділок 10 Лютого 2014 р. 
10.00 о. Станіслав - Woryty, Bukwałd, Łukwałd, 
Sprencowo. 
15.00 о. Павло - Sikirickiego, Gębika, Panasa,  
 
Вівторок 11 Лютого 2014 р. 
15.00 о. Павло - Herdera, Wiecherta, Kanta, 
Witosa 
 
Середа 12 Лютого 2014 р. 
13.00 о. Павло - Bartąg - Tęczowy Las, Bartążek - 
Paprociowa, Klebarg Mały, Dadleza, Dworcowa nr 
40, 42, 54, 62 
 
Четвер 13 Лютого 2014 р. 
12.00 о. Станіслав - Biesal, Dorotowo, Unieszewo, 
Pęglity. 
15.00 о. Павло - Piotrowskiego, Wilczyńskiego, 
Kleberga, Bajkowa, Bolka i Lolka 
 
П'ятниця 14 Лютого 2014 р. 
15.00 о. Павло - Kmicica, Dywizjonów, Jagiełły, 
Kopernika, Aleja Przyjaciół, Morska, Pomorska, 
Radykajny-Liliowa. 
16.00 о. Станіслав - Rumiankowa, Jarocka, 
Raszong 
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ 
ХРИСТОС НАША ПАСХА 

3. Покаяння (закінчення) 
 
784 Отже, покаяння – це просвітлення, перехід 
від темряви до світла. Доки ми не побачимо 
Христового світла, доти не зможемо побачити 
власних гріхів. Що ближче ми до Бога, то краще 
бачимо, якими грішними ми є. Світло Христове 
просвічує нас і веде до покаяння – бачення 
краси, а не потворності, усвідомлення Божої 
слави, а не власної убогості. 
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