
 

 

 

 

 

 

 

 

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. Церква – соборна 
290 Церква виявляє, що вона є соборна (грецькою – 
католицька), коли збирає навколо євхаристійної 
Трапези спільноту вірних. Зібрана спільнота Церкви 
творить Євхаристію, а Євхаристія творить Церкву в 
сопричасті вірних із Христом і між собою: «Чим 
стають ті, що причащаються? Одним Тілом 
Христовим. Як хліб постає з багатьох зерен і стає 
одним, так і ми єднаємося один з одним і з 
Христом». Очолює євхаристійне зібрання єпископ – 
«намісник Христа». Він є «предстоятелем», оскільки 
«стоїть перед» Богом, очолює літургійне у спільноті, 
зібраній на Євхаристійну аґапе – «трапезу любові», 
є «першістю в любові». Позаяк єпископ очолює 
Євхаристію, звершувану в конкретній місцевій 
спільноті, він очолює місцеву Церкву (єпархію): 
«Нехай ніхто без волі єпископа нічого не чинить з 
того, що стосується Церкви»243. Єпископ є главою 
єпархії, як Христос є Главою Церкви. Титул єпископа 
вказує на місто єпископського престолу, яке є 
місцем звершення ним Євхаристії. 
 
291 Кожна місцева Церква у звершенні єпископом 
Євхаристії та через спільність віри входить у 
сопричастя з іншими місцевими Церквами. Місцеві 
Церкви в сопричасті творять помісну Церкву на чолі 
з предстоятелем – єпископом, архиєпископом, 
митрополитом чи патріархом. Першою між 
помісними Церквами є Римська, бо її предстоятелем 
є Римський Папа – наступник апостола Петра. Він є 
вчителем і правилом апостольської віри, якому 
Господь дає дар непомильності у справах віри і 
моралі, щоб оберігати чистоту та непорушність 
Божественного вчення. Як апостол Петро виявив до 
Христа любов, «більшу» від інших і отримав від 
Христа доручення пасти Його стадо (пор. Йо. 21, 15-
18), так і Римський Петровий Престіл «головує в 
любові» і зберігає першість (латинською «примат») 
серед помісних Церков. Ця першість здійснюється 
через Петрове служіння Римських єпископів, яке 
наша Церква сповідує в титулі «Святіший 
Вселенський Архиєрей».  
 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 07/2018                                               Рік V 
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Перенес. мощей свщмуч. Ігнатія 
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Перше послання 
апостола Павла до 
Корінтян 8, 8 – 9, 2. 
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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 
 

ПОНЕДІЛОК 19.02.2018 
Початок Великого Посту  
Свят. Вукола, єп.; свящмуч. Сілвана, єп.  
18.00 - Повечеря з каноном Андрея Критьского 
 

ВІВТОРОК 20.02.2018 
Свят. Партенія, єп. Лампсакійського  
18.00 - Повечеря з каноном Андрея Критьского 
 

СЕРЕДА 21.02.2018 
Віддання Стрітення 
Вмуч. Теодора Стратилата; прор. Захарії  
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
+ Стороняк Іван і Параскевя 
 

ЧЕТВЕР 22.02.2018 
Муч. Никифора  
18.00 - Повечеря з каноном Андрея Критьского 
 

П'ЯТНИЦЯ 23.02.2018  
Муч. Харалампія  
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
+ Параскевя і Василь 
 
 

СУБОТА 24.02.2018 
Свщмч. Власія, єп. Севастійського , Вмуч. Теодора 
Тирона 
 

НЕДІЛЯ 25.02.2018  
1 посту. Неділя Православ'я  
Свят. Мелетія, аєп. Антіохійського  
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія Василія Великого 
Про здоров'я і благословення для Славомири 
Процик (80), Петра Процик (50) і Уршулі Процик (50) 

 

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. 

 

ВЕЛИКОПОСТНІ БОГОСЛУЖІННЯ 
В тому тижні починається Великий Піст. Запрошую і 
заохочую всіх вірних до участі у спільній молитві в 
церкві у часі святої чотиридесятниці. Пригадую що в 
тижні від понеділка до п'ятниці б'ємо доземні 
поклони. Також заохочую до спільної молитви в 
родинах Молитвою Святого Єфрема (карткі з 
молитвою на тетраподі). Ті всі практикі великого 
посту мають на меті покуту над нашими гріхами і 
більше з'єднання з Господом Богом. 

 

ПРОЩА ДО ГЛОТОВА 
У Хрестопоклонну неділю 11 березня 2017 р. з 
нашої парафії організуємо прощу до Глотова (біля 
Доброго Міста). Під проводом нашого Митрополита 
Архиєпископа Євгена будемо іти стежками 
Вармінської Кальварії, щоб занести молитву в 
наміренні припинення війни і миру в Україні. 
Запрошую до спільної молитви. Виїзд з під церкви в 
Желіхові о год. 14.00, початок молитви о год. 16.00. 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Дякую панам Ігор Вербовський, Ярослав Спренгел 
(Солтис Желіхова), Ігор Борачук, Роман Гнатюк, 
Юрій Ковалик за працю, яку виконали в п'ятницю 
при нашій парафії (порізання дерева і вивезення 
грузу). Запрошую також в тому тижні, домовляйтеся 
по двох трьох, щоб ту стерту дров чим швидше 
порізати. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Рузік Яцек - 50 зл.; Грицина Павло (Ряшів) - 50 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 продовження) 
292 Сопричастя помісних Церков творить соборність 
(католицькість) Церкви. Найвищим виявом 
соборності Церкви є Вселенський собор. «Собор 
являється збором верховних пастирів Христової 
Церкви, які дають свідчення віри і життя повірених 
їхньому учительському і пастирському служінню 
Церков». 
 

293 Христос доручає служіння соборності Церкви 
апостолові Петрові: «Я молився за тебе, щоб віра 
твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, 
утверджуй своїх братів» (Лк. 22, 32). Єпископ Риму – 
носій Петрового служіння – скликає Вселенські 
собори, схвалює їхні рішення, запевнює і висловлює 
непомильне віровчення Церкви, розв’язує труднощі, 
які виникають у житті окремих помісних Церков. 
Служіння Римського Архиєрея є свідченням 
«найглибшої апостольської давнини». Його служіння 
– «утверджувати братів» у спільній вірі (пор. Лк. 22, 
31-42), бути «скелею» (пор. Мт. 16, 18) і «пастирем» 
(пор. Йо. 21, 15-18). «Йому [Римському Архиєреєві], 
у святому Петрі, Ісус Христос передав повну владу 
пасти, управляти і піклуватися всією Церквою, як це 
установлено на Вселенських соборах та в 
священних канонах». 
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