
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
25, 31-46. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, страва не зближує нас до Бога: ні як не їмо, 
не тратимо нічого, ні як їмо, не користаємо нічого. 
Але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала 
причиною падіння для слабких. Бо коли хто бачить 
тебе, що маєш знання, як ти у капищі сидиш за 
столом, чи його совість, тому що слабка, не буде 
заохочена їсти ідоложертовне? І так через твоє 
знання може погибнути немічний брат, за якого 
помер Христос. Грішивши так проти братів і 
ранивши їх слабку совість, грішите проти Христа. 
Тому, як страва призводить брата мого до гріха, 
повік не буду їсти м'яса, щоб не блазнити мого 
брата. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я 
Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє 
діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то – вам, 
бо ви достовірний доказ у Господі мого 
апостольства.  
 
 
 
 
 
 
Сказав Господь: Коли Син чоловічий прийде у славі 
своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї 
слави. І зберуться перед ним усі народи, і він 
відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує 
овець від козлів; і поставить овець праворуч себе, а 
козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч 
нього: – Ходіте, благословенні Отця мого, візьміть у 
спадщину царство, що було приготоване вам від 
створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти; 
мав спрагу, і ви мене напоїли; чужинцем був, і ви 
мене прийняли; нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви 
навідались до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до 
мене. Тоді озвуться праведні до нього: – Господи, 
коли ми бачили тебе голодним і нагодували, 
спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе 
чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми 
бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе? 
А цар, відповідаючи їм, скаже: – Істинно кажу вам: 
усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, 
ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч: – 
Ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний, 
приготований дияволові й ангелам його;  

 
 
бо я голодував, і ви не дали мені їсти; мав спрагу, і 
ви мене не напоїли; був чужинцем, і ви мене не 
прийняли; нагим, і ви мене не одягнули; недужим і в 
тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, 
кажучи: – Господи, коли ми бачили тебе голодним 
або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в 
тюрмі, і тобі не послужили? Він відповість їм: – 
Істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з 
моїх найменших братів, і мені не зробили. І підуть ті 
на вічну муку, а праведники – на життя вічне.  

 

РОЗДУМИ ПРЕОСВ. ВЕНЕДИКТА, 
ЄПИСКОПА ЛЬВІВСЬКОГО 

1 Кр. 8, 8 – 9, 2. «Страва не зближує нас до Бога»  
Через первородний гріх людини, гріх непослуху 
Адама і Єви, він увійшов і в людство, і в кожну 
людину. Коли придивитися до буття нашої 
вселенної, то цей гріх увійшов лише в людину, він не 
увійшов у природу, не увійшов у речі, вони – 
нейтральні. Все залежить від того, як людина своєю 
волею, своїми вчинками з цими речами поведеться. 
Свобідна воля людини призводить до того, що одна 
і та сама річ може бути використана і для гріха, і для 
добра. Страви, які ми вживаємо, можуть сприяти 
нашому фізичному скріпленню, а можуть робити з 
нас розманіжених черевоугодників. Стараймося 
ставитися і до страв, і до всіх речей у нашому житті 
з позиції, що до Бога наближає, приймати, а все, що 
віддаляє від Господа, відкидати.  
   

Мт. 25, 31-46. «Істинно кажу вам: усе, що ви 
зробили одному з моїх братів найменших, – ви 
мені зробили».  
Те, що Бог порівнює себе з найменшими, зазвичай 
для людини є незбагненною тайною, складною для 
розуміння й усвідомлення. Ми можемо про це багато 
розповідати іншим, проповідувати, а от усвідомити 
собі, що Бог принизив себе до людського буття, що 
Господь присутній у кожній людині, – це для нас 
справді велика тайна. І коли ми побачимо Божу 
присутність в іншій особі, – це справді велике чудо. 
Позаяк інша особа створена за образом Божим, то 
для нас надважливо розуміти, що наше ставлення 
до Бога, наша віра в Нього виявляється в тому, як 
ми ставимося до людей. Якщо ж не маємо любові до 
людей, яких бачимо, то цілковито так само ми 
ставимося й до Господа. Адже саме в щоденних 
ситуаціях і стосунках з людьми виявляється те, ким 
ми насправді є, і те, чи дійсно маємо страх перед 
Богом, – тобто чи боїмося образити Його навіть 
найменшим гріхом і непослухом.  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 08/2017                                               Рік IV 

19 лютий 2017 
 

НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА,  
ПРО СТРАШНИЙ СУД. 

Прп. Вукола, єп. Смирнського. 
Св. свщмч. Сілвана, єп. 

Ємеського, і тих, що з ним. 
 

Глас 2. Єв. 2. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Перше послання 
до Корінтян 

8, 8 - 9, 2. 
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НЕДІЛЯ 19.02.2017  
НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА, ПРО СТРАШНИЙ СУД. 
Прп. Вукола, єп. Смирнського. Св. свщмч. Сілвана, 
єп. Ємеського, і тих, що з ним. 
Глас 2. Єв. 2.  
9.30 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
Володимира Остап  
 

ПОНЕДІЛОК 20.02.2017  
Свят. Партенія, єп. Лампсакійського  
18.00 - Божественна Літургія 
18.40 - Панахида за Героїв Небесної Сотні 
 

ВІВТОРОК 21.02.2017 
Віддання Стрітення, Вмуч. Теодора Стратилата; 
прор. Захарії  
18.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 22.02.2017 
Муч. Никифора  
18.00 - Акафіст до Пресвятої Богородиці 
 

ЧЕТВЕР 23.02.2017 
Муч. Харалампія  
17.15 - Божественна Літургія 
18.00 - Молебень до Св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 24.02.2017  
Свщмч. Власія, єп. Севастійського  
18.00 - Вечірня 
 

СУБОТА 25.02.2017  
Свят. Мелетія, аєп. Антіохійського 
 

НЕДІЛЯ 26.02.2017  
НЕДІЛЯ СИРОПУСНА, ПРОЩЕННЯ. 
Прп. Мартиніяна. Глас 3. Єв. 3.  
9.30 - Молебень до Св. Миколая 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
Стефана і Уршулі Процик в 30-ту річницю вінчання.  

 

НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
19-02-2017- 26-02-2017 

В наміренні, яке подане кожного дня через сім день 
долучити до своїх молитов намірення. Як долучити 
намірення? Після відмовлення молитов у своїх 
намірення сказати Господеві: Прийми о Господи і 
вислухай наші прохання тих хто нас просить про 
молитву: Ще молимось за численні і добрі 
покликання серед нашої молоді до священичого та 

чернечого життя, щоб Богові посвячені особи 
причинилися до голошення спасіння, зростання 
святости народу і поширення Божого Царства, 
Господи, вислухай і помилуй. 
Отче наш, що єси на небесах.... 
Богородице Діво радуйся.... 
Під твою милість прибігаємо... 
Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсяк 
час і на віки віків. Амінь. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ В УГКЦ 
Сьогодні після Божественної Літургії, в рамках тижня 
соціального служіння, який проходитиме у нашій 
Церкві, для зазнайомлення зі способами служіння 
потребуючим у парафіях, подивимося два коротких 
фільми про соціальне служіння в парафії св. 
Миколая на Аскольдовій Могилі в Києві і Розмову з 
Ксенєю Гапій з США, яка була доповідачем на 
Синодії Єпископів УГКЦ. Заохочую, щоб лишитись і 
подумати, як наша парафія може задіятись у 
соціальне служіння потребуючим не тільки з нашої 
парафії, але також і з околиці в якій живемо.  

 

ПРАЦІ В ПАРАФІЇ ПРИ РЕМОНТІ ДОМУ 
Дякую панам, які прийшли в п'ятницю до помочі при 
ремонті дому і розвантаженні дерева. Бунда 
Мирослав, Сташко Мирослав, Сташко Любомир, 
Сташко Михайло, Василина Євген, Вербовський 
Ігор, Процик Стефан, Процик Євген, Юрій Ковалик, 
Володимир Тюхтій. В тому тижні у середу о год. 9.00 
приїде авто, щоб забрати груз з комина. Тому прошу 
вашої помочі в середу 22 лютого 2017 при 
розбиранні комина. 

 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ 
В п'ятницю 03 березня 2017 о год. 19.00 відбудуться 
чергові збори парафіяльної та економічної Ради. На 
зборах будемо розглядати душпастирський план на 
найближчий час, наведемо підсумки після 
душпастриських відвідин. Обговоримо питання 
ремонтових планів на рік 2017. Присутність всіх 
членів рад обов'язкова  
 

ПРОЩА ДО КОРНІВ І ВЕРБИЦІ 
У днях 16-17 червня 2017 року організується проща 
до Корнів і Вербиці. В суботу 17 червня Божественну 
Літургію очолить Архиєпископ Євген Митрополит 
Перемисько-Варшавський. При повному автобусі 
кошт виїзду це 320-350 зл від особи. Зголошуватись 
до кінця лютого в п. Івана Онишкевича  
тел. 607 367524. Пригадую, що в тому році 
відзначаємо 70-ті роковини від "Акції Вісла". Нехай 
цей виїзд стане прощею нашої парафії в пам'ять 
наших предків, які потерпіли в тому часі. 

 

ПРОБА ХОРУ 
В четвер о год. 18.30 проба хору 
 

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" 


