
 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

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

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ІІ. Молитва церковної спільноти 
 
в. Святі Христової Церкви 
316 Святість – це дар Святого Духа, в якому, 
уподібнюючись до Христа, ми стаємо дітьми 
небесного Отця. Єдиний Святий Господь дарує 
Свою святість людині, оселяючись у ній: «Коли 
хтось Мене любить, то й слово Моє берегтиме, і 
любить його Мій Отець, і прийдемо Ми до нього, і в 
ньому закладемо житло» (Йо. 14, 23). Християнська 
святість є виявом обожествлення людини. «Святі, 
що насичуєтеся світлом Божественної радості, що 
понад розумінням, ви стаєте богами наближенням 
до Бога». 
 
317 У християнстві святість пов’язується зі 
свідченням віри, часто вираженим через 
мучеництво. Слово мученик (по-грецьки мартіс, що 
буквально означає свідок) наголошує не так на 
самому факті страждань, як на свідченні віри в 
Христа. «Лики мучеників показали юнацьке і міцне 
терпіння. Вони прийняли болісні рани заради 
нетлінної слави і краси». 
 
318 Церква визнає святими й тих вірних, котрі 
обрали шлях аскетичного подвигу. Їх називають 
«преподобними», бо у своєму подвижницькому житті 
вони осягнули дар богоподібності, пройшли шлях від 
«образу» до «подоби» Божої: «Преподобно 
поживши, преподобні отці перемогли бісів і, 
згасивши муки пристрастей, гідно спокусливі 
розпалення перетерпіли». 
 
319 Церква оспівує і подвиг «святителів» – 
єпископів, які своїм служінням Слову і звершенням 
Святих Таїнств зміцнювали й розвивали Церкву 
Христову: «Святителі, навчені Божим Словом, були 
божественними устами»282. Подвиг «ісповідників» – 
це обстоювання і захист істини від різних єресей та 
відважне сповідування віри в Христа під час 
переслідувань. Ще одним виявом святості Церква 
вважає безкорисливе суспільне служіння 
знедоленим і недужим. Тому вона вшановує 
«чудотворців-безсрібників». 
 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 06/2018                                               Рік V 

 

11 лютий 2018 
М'ясопусна 

Перенес. мощей свщмуч. Ігнатія 
Богоносця 
г. 3, Єв. 3 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Перше послання 
апостола Павла до 
Корінтян 8, 8 – 9, 2. 
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НЕДІЛЯ 11.02.2018  
НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА, ПРО СТРАШНИЙ СУД. 
Перенес. мощей свщмуч. Ігнатія Богоносця  
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я для Александра і Олівєра 
Солодух; Про здоров'я і благословення для Марії і 
Богдана Костюк в 60-ту річницю вінчання 
 

ПОНЕДІЛОК 12.02.2018 
⊕ Трьох Святителів: Василія, Григорія, Йоана 
Золотоустого  
08.30 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 13.02.2018 
Безсрібн. і чудотв. Кира й Івана  
08.30 - Божественна Літургія 
За Анну 
 

СЕРЕДА 14.02.2018 
Передсв. Стрітення  
Муч. Трифона  
08.30 - Утрення 
 

ЧЕТВЕР 15.02.2018 
⊕ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ  
10.00 - Божественна Літургія 
+ Софія і всіх померлих з родини Вербових 
18.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я для Софії Скочипець 
 

П'ЯТНИЦЯ 16.02.2018  
Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці  
08.30 - Утрення 
 

СУБОТА 17.02.2018 
Преп. Ісидора Пилюсіотського  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Миколаяй і Євгенія 
 

НЕДІЛЯ 18.02.2018  
НЕДІЛЯ СИРОПУСНА, ПРОЩЕННЯ. 
Муч. Агафії  
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я для Михайла Мех 

 

КАЛЕНДАР НА СТІНУ 2018 
У продажі відривний календар на стіну. Ціна одного 
примірника 5 зл. 
 

ПРОБА ХОРУ 
В тому тижні в четвер о год. 19.00 відбудеться проба 
хору. Запрошую всіх хористів, а також інших 
бажаючих до спільного вивчання церковного співу. 
Співати може кожний, хто тільки хоче. 

 
СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ 

В тому тижні у четвер припадає празник Стрітення 
Господнє, день коли особливо молимося за 
богопосвячених осіб, монахів і монахинь. Того дня 
до храму приносимо свічки, які є знаком присутности 
Ісуса Христа - Світла яке просвічує всіх людей. 
Після Божественної Літургії освячуємо свічки.  

 

СОЦІАЛЬНІ ДНІ В УГКЦ 
В рамках нашого соціального служіня в Церкві, 

запрошую у поданих днях помолитися в дома 10 
Вервиці у поданих наміреннях. 

11 лютого Всесвітній день хворого. (Відзначається з 
1993 року.Заснований 13 травня 1992 року за 
ініціативою Папи Римського Івана Павла ІІ, який 
визначив завдання цього дня: «…Дати відчути 
співробітникам численних медичних організацій, 
віруючим, всьому громадянському суспільству 
необхідність забезпечення найкращого догляду за 
хворими і немічними та полегшення їхніх 
страждань».  
15 лютого Всесвітній день онкохворої дитини  
17 лютого День спонтанного прояву доброти  
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Н.Н. - 300 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  
 

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

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
320 Очолює лик святих Пресвята Богородиця – 
«чесніша від херувимів і незрівнянно славніша від 
серафимів». Разом із Нею Церква почитає 
Христових апостолів, євангелистів і проповідників – 
благовісників Євангелія. Церква почитає 
старозавітних праведників, патріархів і пророків, а 
також світ невидимий – ангелів і архангелів, тому що 
освячуюча дія Святого Духа охоплює всю історію 
спасіння. 
 

321 Подвиг святих Церкви описаний у їхніх житіях – 
«словесних іконах» святих, писаних у світлі 
благодатного обожествлення. Зміст житія святого, як 
і зміст ікони, полягає не так у відображенні його 
біографії, як у представленні його духовного лику. 
Повнота духовного життя святого описується в 
житіях як осягнення сопричастя з Богом у глибокому 
молитовному житті, любові до ближніх і гармонії з 
навколишнім світом. 
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