
 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія 
від Йоана  

1:43-51 

 

 
 
 
 
 
 
Вірою Мойсей, коли був виріс, відрікся зватися 
сином дочки фараона; волів радше страждати 
разом з людом Божим, ніж дознавати дочасної 
гріховної втіхи, бо, дивлячись на нагороду, вважав 
за більше багатство наругу вибраного народу від 
скарбів Єгипту. І що ще скажу? Часу не вистане 
мені, коли заходжуся 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, силу вогню 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, відкинувши 
визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші 
наруг і бичів зазнали та ще й кайданів і в'язниці; їх 
каменовано, розрізувано пилою, брано на допити; 
вони вмирали, мечем забиті; тинялися в овечих та 
козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені; вони, 
яких світ був невартий, блукали пустинями, горами, 
печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма 
що мали добре засвідчення вірою, не одержали 
обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони 
не без нас осягли досконалість. Тому і ми, маючи 
навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо 
всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо 
витривало до змагання, що призначене нам, 
вдивляючися пильно в Ісуса, засновника й 
завершителя віри, який, замість радости, що перед 
ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи 
уваги, і який возсів праворуч Божого престолу.  
 
 
 
 
 
 
 
Другого дня вирішив піти в Галилею; і знайшовши 
Филипа, мовив до нього: «Іди за мною.» А був 
Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. 
Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми 
знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і 
пророки, - Ісуса Йосифового сина, з Назарету.» 
Натанаїл же йому на те: «А що доброго може бути з 
Назарету?» Мовив до нього Филип: «Прийди та 
подивися.» Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив 
до нього, сказав про нього: «Ось справжній 
ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства.» Натанаїл  

 
же йому: «Звідкіль знаєш мене?» Сказав Ісус, 
промовивши до нього: «Перше, ніж Филип закликав 
тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею.» 
Відповів же йому Натанаїл: «Учителю, ти - Син 
Божий, ти - цар Ізраїлів.» Ісус відказав, мовивши до 
нього: «Тому, що я повідав тобі: Бачив я тебе під 
смоковницею, - то й віриш! Бачитимеш більше, ніж 
те.» І сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам: 
Побачите небеса відкриті, й ангелів Божих, як 
висходять та сходять на Сина Чоловічого.»  
 

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

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
 
ІІ. Молитва церковної спільноти 
 
а. Проскомидія 
351 Священик кладе агнця у центрі дискоса на знак 
того, що воплочений, розіп’ятий і воскреслий 
Христос – осердя всесвіту й історії. Праворуч агнця 
кладе частичку на честь Пресвятої Богородиці, 
ліворуч – дев’ять частичок на честь ангельських сил 
і святих. Нижче агнця покладає ча- стички за живих, 
а ще нижче – за усопших; священик поіменно згадує 
тих, за кого вірні подавали прохання про молитву. 
Покладання частичок біля агнця на дискосі показує, 
що Христос збирає навколо Себе всю Церкву. 
 
352 Під час покривання й кадження дарів на 
завершення Проскомидії священик згадує про 
участь усього всесвіту у Христовому спасінні та в 
Літургії, перелічуючи кадило, звізду, вселенну, ріки, 
хвилі морські, небеса, всю землю, світ Божий. Усе 
це є висловом Божої краси й сили, усе приймає 
благословення Боже, усе співає Йому хвалу. 
 
б. Участь вірних у Проскомидії 
353 Священнослужитель звершує Проскомидію у 
святилищі за зачиненими Царськими дверима, 
однак кожен вірний теж є її безпосереднім 
учасником. Вірні беруть участь у Проскомидії, 
подаючи прохання за себе та за інших людей і 
приносячи пожертви. Покладання на одному дискосі 
«поіменних» частичок виявляє належність усіх 
вірних до одного Христового Тіла, а через це – 
сопричастя з Богом та одне з одним. Кожний є 
неповторною особою, яку Бог називає по імені. Коли 
приносимо й віддаємо Богові наші «житейські 
печалі», то виходимо за межі приватного і входимо в 
нове, церковне, соборне сопричастя. Тепер вірні 
приготовані до «спільного діла» – Літургії. 
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Послання апостола 
Павла до Євреїв 
11:24-26,32-12:2 
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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) 
 

ПОНЕДІЛОК 26.02.2018 
Преп. Мартиніяна  
18.00 - Акафіст до Страстей Христових 
 

ВІВТОРОК 27.02.2018 
† Рівноап. Кирила, учит. слов'ян, преп. Авксентія 
18.00 - Вечірня 
 

СЕРЕДА 28.02.2018 
Ап. Онисима  
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
+ Микола, Софія, Богдан, Андрій 
 

ЧЕТВЕР 01.03.2018 
Мучч. Памфіла, Порфірія та ін.  
 

П'ЯТНИЦЯ 02.03.2018  
Вмуч. Теодора Тирона 
 

СУБОТА 03.03.2018 
Свят. Льва, Папи Римського  
 

НЕДІЛЯ 04.03.2018  
2 посту.  
Вмуч. Теодора Тирона  
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія Василія Великого 
За парафію 

 

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

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі новий номер нашого церковного часопису 
Благовіст. Ціна 3,5 зл. 

 

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 
Прошу панів, про поміч при різані дерева. Також 
треба підготовити місце до складання дерева на 
вежу, якого частину в тому тижні будемо відбирати з 
тартаку. Тому прошу на завтра понеділок на год. 
10.00, щоб до помочі прийшло 6 панів. Прошу взяти 
з собою паси, і пили до різання. 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
З огляду на виїзд до Кракова на зустріч з владиками 
відвідини хворих зі св. Тайнами будуть 26 березня 
2018 р. Буде це також нагода до великодної сповіді. 
За зміну перепрошую. 
 

ДЯКІВСЬКІ КУРСИ 
В суботу 03 березня 2018 р. в нашій парафії 
проведемо дяківській курс. Темою зустрічі буде 
Утрення Пасхи. Прошу учасників осінніх курсів про 
пригадання собі теми. Початок о год. 9.30. 
 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ 
В середу 14 березня 2018 о год. 19.00 відбудуться 
збори парафіяльної і економічної ради. Темою 
зборів буде: звіт з душпастирських відвідин, плани 
ремонтові, підготовка до Пасхи і Малої Сарепти. 
Присутність всіх членів рад обов'язкова.  
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
о. Павло Поточний - 10%; Гнатюк Роман 10%, Іван 
Поточний 10%,  
 
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  
 

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ІІ. Молитва церковної спільноти 
а. Проскомидія 
 
354 Благословляючи кадило під час Проскомидії, 
священик мовить: «Кадило Тобі приносимо, Христе, 
Боже наш, як приємний запах духовний; Ти ж 
прийми його в пренебесний Твій жертовник і зішли 
нам благодать Пресвятого Твого Духа». Кадильний 
дим, підносячись до неба, є знаком піднесення 
нашої молитви до Бога, а наповнюючи храм, він є 
символом присутності Святого Духа. Тому на 
початку Літургії Слова священнослужитель 
обкаджує престол та ікони, а також присутніх людей 
– носіїв образу Божого. 

Св. Миколай Вісник - Бюлетень греко-католицької парафії 
Святого Миколая в Циганку - Желіхові: Редактор: о. Павло 
Поточний:e-mail: pwpotoczny@gmail.com: Парох: о. Павло 
Поточний тел. моб.: +48 796 348 352 Parafia Greckokatolicka p.w. 
św. Mikołaja w Żelichowie nr konta:  

37 8308 0001 0000 1254 2000 0010 


