
 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія  
від від Матея  

1, 1-25. 

 

 
 
 
 
 
Браття, вірою Авраам перебував у обіцяній землі, як 
у чужій, живучи у наметах з Ісааком та Яковом, 
наслідниками, як і він, тієї самої обітниці, бо чекав 
міста з непохитними основами, якого будівничий і 
засновник – Бог. Вірою Авраам, поставлений на 
пробу, приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву 
єдинородного сина, він, що обітниці одержав, до 
якого було сказано: від Ісаака тобі народиться 
потомство; бо він розумів, що Бог може і з мертвих 
воскресити; тому й одержав назад яко прообраз. 
Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на 
майбутнє. Вірою Яків, перед смертю, благословив 
кожного з синів Йосифа і вклонився, спираючись на 
кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, вмираючи, згадав 
про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. 
Вірою батьки Мойсея, як він народився, три місяці 
його ховали, бо бачили вроду дитятка, і не 
злякалися перського наказу. І що ще скажу? Часу не 
вистане мені, як почну розповідати про Гедеона, про 
Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида й 
Самуїла та пророків, що вірою підбили царства, 
чинили справедливість, обітниць осягнули, 
загородили пащі левам, вогненне полум'я гасили 
вістря меча уникали, ставали сильні, бувши 
недолугі, на війні проявили мужність, наскоки 
чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх 
померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, 
зрікшися від них звільнитись, щоб осягнути ліпше 
воскресіння. Інші зазнали наруг і бичів, кайданів і 
в'язниці; їх каменували, різали пилою, брали на 
допити; вони вмирали смертю від меча, тинялися в 
овечих та козячих шкурах, злиденні, гноблені, 
покривджені; вони, яких світ був невартий, блукали 
по пустинях, по горах, по печерах та земних 
вертепах. І всі вони, дарма що мали добре 
свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг 
нам щось краще, щоб вони не без нас осягли 
завершення.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина 
Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив 
Якова, Яків породив Юду і братів його. Юда породив 
Фареса та Зару від Тамари. Фарес породив Есрома, 
Есром породив Арама. Арам породив Амінадава,  
 

 
 
Амінадав породив Наасона, Наасон породив 
Салмона, Салмон породив Вооза від Рахави, Вооз 
породив Йоведа від Рути, Йовед породив Єссея, 
Єссей породив царя Давида. Давид породив 
Соломона від жінки Урії, Соломон породив Ровоама, 
Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф 
породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, 
Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама, 
Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію, Єзекія 
породив Манасію, Манасія породив Амоса, Амос 
породив Йосію, Йосія породив Єхонію і братів його 
за вавилонського переселення. А після вавило-
нського переселення Єхонія породив Салатіїла, Са-
латіїл породив Зоровавела, Зоровавел породив 
Авіюда, Авіюд породив Еліякима, Еліяким породив 
Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, 
Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Єлеазара, 
Єлеазар породив Маттана, Маттан породив Якова, 
Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої 
народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же 
всіх було: від Авраама до Давида чотирнадцять, від 
Давида до вавилонського переселення чотирна-
дцять і від вавилонського переселення до Христа – 
поколінь чотирнадцять. Народження Ісуса Христа 
сталося так. Марія, його мати, була заручена з 
Йосифом; але перед тим, як вони зійшлися, вияви-
лося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, 
її чоловік, бувши праведний і не бажавши її осла-
вити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це 
задумав, ангел Господній з'явився йому уві сні й 
мовив: – Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марі-
ю, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від 
Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому 
ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. А 
сталося все це, щоб збулось Господнє слово, 
сказане пророком: Ось діва матиме в утробі й 
народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що 
значить: з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф 
зробив, як велів йому ангел Господній: прийняв 
свою жінку; і не пізнав її, аж поки не родила сина, і 
він дав йому ім'я Ісус.  
 

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

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ІІ. Молитва церковної спільноти 
 
1. Приготування до Божественної Літургії 
346 Перед Божественною Літургією священнослу-
жителі промовляють Вхідні молитви й зодягаються в 
богослужбові ризи. У Вхідних мо-литвах священно-
служителі моляться перед іконостасом про проще-
ння прогрішень і, усвідомлюючи людську неміч, бла-
гають Господа, заступництвом Пресвятої Богоро-
диці, скріпити їх на цю службу. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 
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31 грудень 2017 
30-а Нд. по Зісланні Св. Духа 

 
Неділя перед Різдвом 
Муч. Севастіяна й ін 

Глас 5. Єв. 8. 
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Послання Апостола 
Павла до Євреїв 11, 9-

10; 17-23; 32-40. 
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НЕДІЛЯ 31.12.2017  
30-а Нд. по Зісланні  
Неділя перед Різдвом 
Муч. Севастіяна й ін  
Глас 5. Єв. 8.  
08.45 - Утрення 
09.55 - Літургійна Катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я для Юрія Грицини 
 

ПОНЕДІЛОК 01.01.2018  
Муч. Боніфатія  
18.00 - Божественна Літургія 
Про благословення в новому році  
+ Владислав Гурський 
 

ВІВТОРОК 02.01.2018 
Передсвяття Різдва Христового 
Свщмч. Ігнатія Богоносця  
Сповідь в Дзєжгоню 
18.15 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова в І-у річницю від смерти 
 

СЕРЕДА 03.01.2018 
Муч. Юліяни  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Владислав Гурський 
 

ЧЕТВЕР 04.01.2018 
Вмуч. Анастасії  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Григорій Лонишин 
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 
П'ЯТНИЦЯ 05.01.2018  
10-х мучч. Критських  
08.00 - I-ий Царський Час 
17.30- ІХ - Царський Час 
18.00 - Вечірня 
 

СУБОТА 06.01.2018 
Навечір'я Різдва Христового 
СТРОГИЙ ПІСТ 
22.00 - Божественна Літургія 
 

НЕДІЛЯ 07.01.2018  
⊕ РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
08.45 - Утрення 
10.00 - Божественна Літургія 

За парафію; Про Боже благословення для Ольги 
Гнатюк в 90-ті уродини; для Анни Кренца в день 40-
их уродин. 
ПОНЕДІЛОК 08.01.2018  
Собор Пресвятої Богородиці. 
08.45 - Утрення 
10.00 - Божественна Літургія 

 

ПОДЯКА 
Дякую паням з району Осташево, Кристині Серкіз, 
Олі Серкіз і Софії Сташко за поміч при печенні 
просфор. Була це гарна нагода зустрітись і спільно 
зробити Божу справу. 
 

ПЕРШИЙ ЧЕТВЕР МІСЯЦЯ 
В тому тижні припадає перший четвер місяця. 
Запрошую до спільної молитви Акафістом до св. 
Миколая. Маєш якусь, трудність в житті, проблему, з 
якою не вмієш собі порадити, хворієш? Або хочеш 
подякувати св. Миколаю за заступництво і поміч? 
Напиши це на карточці і принеси до храму в четвер 
на год. 17.55. Спільно будемо молитись Акафіст, 
просячи і дякуючи для св. Миколая о год. 18.00. 
Інтенції можна також писати на парафіяльному сайті 
http://www.cyganek.ndg.pl/twoja-intencja/ 
 

ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 
В тому тижні проба хору в четвер о год. 18.45. 
 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ ПЕРЕД РІЗДВОМ 
ХРИСТОВИМ 

В середу 03 січня 2017 року о год. 10.00 будемо 
прибирати церкву перед Різдвом Христовим. Прошу 
на цей день також привезти Ялинку до церкви, щоб 
ми могли її прикрасити.  
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі черговий номер нашого церковного 
часопису БЛАГОВІСТ. Ціна 3,5зл. 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
І-ого Царського Часу відвідини хворих зі святими 
Тайнами. 
 

ПАРАФІЯЛЬНА СКЛАДКА 
Пригадую, про складкі парафіяльні які вплачуємо на 
потреби прибирання церкви. Сума складкі це 15 зл. 
від родини. Прошу провірити Ваш стан вплат за 
2017 рік і можна вже вплачувати на 2018 рік у п. Олі 
Вербовської. 
 

ЗБІРКА НА РЕМОНТ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ 
Сьогодні остатня неділя місяця, пожертви зложені 
на тацу призначені на ремонт парафіяльного дому. 
Через тижня перша неділя місяця, таца з різдва 
лишається в парафії. Катедратікон відсилаємо з 
неділі 14 січня. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Сенюк Андрій - 500 зл; Сенюк Михайло - 500 зл. 
 

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  
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