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Євангелія від 
Матея 22, 1-14. 

 
 
 
 
 
Браття, той, хто утверджує нас з вами у Христі і хто 
помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать 
і дав у наші серця завдаток Духа. Я ж призиваю Бога 
на мою душу, що я, щадячи вас, не прийшов більш у 
Коринт. Не наче б ми панували над вашою вірою, 
але ми хочемо співпрацювати вам на радість; бо ви 
щодо віри стоїте твердо. Я постановив не приходити 
до вас знов у смутку; бо коли я вам завдаю смутку, 
хто мене розважить, як не той, що зазнає від мене 
смутку? Написав я, отже, щоб, коли прийду, не мати 
смутку від тих, від кого мені належалася б радість; 
бо я відносно вас певний, що моя радість – радість 
усіх вас. З великого бо горя та туги серця писав я 
вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але 
щоб знали мою любов до вас надмірну. 
 
 

 
 
 
 
Сказав Господь притчу оцю: Царство небесне схоже 
на царя, що справив своєму синові весілля. Він 
послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, 
але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав 
інших слуг, кажучи:– Скажіть запрошеним: ось я 
зготував обід мій, зарізано волів та годовану худобу, 
все готове, ідіть на весілля. Та вони ним знехтували 
й пішли геть, хто на власне поле, хто до свого 
крамарства; інші ж, схопивши слуг, знущалися з них і 
вбили. Розгнівався цар і вислав військо, яке 
вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він 
мовив своїм слугам:– Обід готовий, але запрошені 
були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, і кого лише 
здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на 
дороги й зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих і 
добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. 
Як же ввійшов цар, щоб подивитися на гостей, 
побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну 
одіж, і сказав до нього:– Як ти ввійшов сюди, друже, 
не маючи весільної одежі? Той мовчав. Тоді цар 
промовив до слуг:– Зв'яжіть йому ноги й руки й 
киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і 
скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але мало 
вибраних. 
 

ПЕРША П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ 
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 

В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
ранішньої Божественної Літургії відвіни хворих і 
немічних зі Святими Тайнами.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ 02.09.2018  
14-а Нд. по Зісланні  
Прор. Самуїла  
10.00 - Божественна Літургія 
 
ПОНЕДІЛОК 03.09.2018  
Ап. Тадея; муч. Васси  
17.30 - Сповідь 
18.00 - Божественна Літургія 
 
ВІВТОРОК 04.09.2018 
Мучч. Агатоніка, Северіяна, Зенона та ін.  
08.00 - Божественна Літургія  
 
СЕРЕДА 05.09.2018 
Віддання Успіння  
Муч. Луппа; свщмч. Іринея Ліонського  
08.00 - Божественна Літургія  
 
ЧЕТВЕР 06.09.2018 
Свщмч. Євтихія  
08.00 - Божественна Літургія  
 
П'ЯТНИЦЯ 07.09.2018 
Апп. Тита і Вартоломея  
08.00 - Божественна Літургія 
 
СУБОТА 08.09.2018  
Мучч. Адріяна й Наталії  
 
НЕДІЛЯ 09.09.2018  
15-а Нд. по Зісланні  
Преп. Пімена  
10.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я і благословення для Данути 
Вербовської в день народження 
 

IІ - ОПОВІДІ ПЕРЕДШЛЮБНІ 
У стан подружній наміряються вступити Катерина 
Вербовська, парафія Циганок і Рафал Кокітко, 
парафія Ельблонг. Хтоб знав про якісь перешкоди, 
які не дозволяють важно заключити це подружжя у 
совісті зобов'язаний повідомити душпастиря. 

 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч.35/2018                                               Рік V 

02 вересня 2018 
 

14-а Нд. по Зісланні. 
Прор. Самуїла 
Глас 5. Єв. 3. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге Послання 
Апостола Павла до 
Корінтян 1, 21 - 2, 4. 

 



ПОЖЕРТВИ НА ПАРАФІЮ 
Дякую всім жертводавцям за жертвенність і 
відкритість на потреби нашої спільноти. Нехай 
Господь щедро всім благословить. 

 
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" 

 
НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 

У продажі новий номер нашого церковного часопису 
БЛАГОВІСТ. Ціна 3,5 зл. 
 

ВИЇЗД ДО ПЕРЕМИШЛЯ НА СВЯТКУВАННЯ  
325-ть ЛІТТЯ СОПРИЧАСТЯ 

О. Митрат Андрій Сорока організує виїзд до 
Перемишля на святкування 325 ліття повного 
з'єднання Перемиської Архиєпархії з Апостольським 
Престолом в днях 08-09 вересня 2018 р. Ціна виїзду 
200 зл. з нчлігом і сніданком. Точніші інформації в о. 
Митрата Андрія Сорокі. тел. 601 625 496. 
 

«ПРОШУ ВСІХ ВІРНИХ ЩОДНЯ ПРИКЛИКАТИ 
БЛАГОДАТЬ СВЯТОГО ДУХА НА НАШ СИНОД», 

— ГЛАВА УГКЦ 

Від 2 до 12 вересня 
2018 року у Львові-
Брюховичах відбувати-
меться щорічний Синод 
Єпископів Української 
Греко-Католицької Це-
ркви. На цьому Синоді 
центральною темою 
буде «Боже Слово і 

катехизація». Єпископи аналізуватимуть, як 
здійснюється в нашій Церкві навчання і 
проголошення слова Святого Євангелія і наскільки 
наші вірні черпають з Божого Слова для свого 
щоденного життя і живуть ним. 
 
«З цим пов'язана тема катехитичного служіння, 
тобто навчання основних істин нашої віри. Наскільки 
наші вірні знають того Бога, в якого вірять, наскільки 
вони знають і вміють молитися і наскільки знають 
моральні й духовні засади християнського життя та 
їх дотримуються», — розповів в інтерв’ю для 
Департаменту інформації УГКЦ Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав. 
 
Глава Церкви пояснив, що подія Синоду, яка 
відбувається в нашій Церкві раз на рік, відповідає 
змісту й духу розповіді про спільний шлях учнів і 
воскреслого Ісуса Христа до Емауса. «Усі наші 
єпископи з усього світу, з усіх континентів зійдуться 
на синодальне діяння, як любив говорити 
Блаженніший Любомир. Десять днів крокуватимемо 
разом дорогою слухання Божого Слова і дорогою 
розрізнення Його святої волі щодо життя і розвитку 
нашої Церкви як в Україні, так і на поселеннях», — 
сказав Блаженніший Святослав. 

При цьому він зазначив, що «Синод із просто 
зустрічі єпископів станеться тоді, коли до нас прийде 
воскреслий Христос». Тому Глава УГКЦ звернувся 
до всіх вірних нашої Церкви в Україні і всьому світі з 
проханням про молитву. Зокрема, попрохав 
молитися до Духа Святого, аби ця зустріч наших 
єпископів справді пережила глибоку благодать 
синодального діяння. 
 
«Цей Синод матиме дуже важливе значення для 
життя кожного українця-греко-католика, хоч би де він 
жив у світі. Тому я кожного вірного і кожну вірну 
нашої Церкви хочу попросити брати участь у 
синодальному діянні, яке проходитиме від 2 до 12 
вересня, за допомогою вашої молитви», — закликав 
Предстоятель УГКЦ. 
 
«Ми намагатимемося інформувати про перебіг 
нашого Синоду. І я б просив усіх не просто 
цікавитися, як проходить Синод, а кожного дня 
прикликати благодать Святого Духа на наших 
владик, на наш Синод, на нашу Церкву, аби ми 
справді могли в новітніх обставинах, у новій ситуації 
в Україні чинити Божу волю і жити згідно з Його 
святими заповідями», — наголосив Блаженніший 
Святослав. 
 
Департамент інформації УГКЦ 
 

МТ. 22, 1-14. «БАГАТО БО ПОКЛИКАНИХ,  
АЛЕ ВИБРАНИХ МАЛО». 

Це Євангеліє оповідає притчу, де порівнює Небесне 
Царство з весіллям, яке цар справив для свого сина. 
Він кличе запрошених на свято, але вони не 
приходять: кожен має якусь іншу справу.  
Часто ми, як ті запрошені, знаємо, як би мали жити, 
але не відгукуємося на Боже запрошення, 
відкладаємо на пізніше досконалість свого 
християнського життя, і кожен знаходить собі 
виправдання.  
 
Скажімо, якщо поглянути на наш день, то скільки 
часу ми присвячуємо Богові? Чи досить, аби 
засмакувати те Небесне Царство, яке нам 
приготоване у вічності? І саме тому Господь вказує, 
що багато покликаних. Що значить – багато? Це всі 
покликані, кожний із нас покликаний у кожну хвилю 
нашого життя ставати учасником цього Царства, цієї 
царської гостини, цього божественного життя.  
Однак замість того щоб всеціло жити думками про 
Царство, ми здебільшого переймаємося земним 
буттям, тілесним справами. Навіть своїх ближніх чи 
саму себе людина сприймає на тілесному рівні, 
забуваючи про духовний. Кожна особа покликана 
насамперед до життя в Бозі, до життя в Дусі.  
Бог запрошує нас у кожну хвилю нашого життя 
ставати учасниками Його Царства. Господь каже, 
що вибраних мало, тому що кожен сам вибирає, 
чи відповісти на Боже запрошення, чи ні.  
  
Владика Венедикт (Алексійчук) 
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