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НЕДІЛЯ 08.01.2017  

СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
І СВ. ЙОСИФА ОБРУЧНИКА 

10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про Боже благословення для Григорія і 
Патриції 
 

ПОНЕДІЛОК 09.01.2017  
СВ АП., ПЕРВОМЧ. Й АРХИДИЯКОНА СТЕФАНА 

10.00 - Божественна Літургія 
Про Боже благословення для Марка Тюхтія 
18.00 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

ВІВТОРОК 10.01.2017 
Мучч., спалених у Нікомидії  
18.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 11.01.2017 
Св. дітей, убитих у Вифлеємі; преп. Маркела  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

ЧЕТВЕР 12.01.2017 
Муч. Анісії; преп. Зотика, пресвіт.  
08.30 - Божественна Літургія 
Про здоровя і благословення для Олени і Бориса 
Мричко 
 

П'ЯТНИЦЯ 13.01.2017  
Віддання Різдва Христового 
Преп. Меланії Римлянки  
18.00 - Божественна Літургія 
 

СУБОТА 14.01.2017  
 ОБРІЗАННЯ ГНІХ І СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

10.00 - Божественна Літургія 
+ Василь і Анна Ванца; + Василь 
 

НЕДІЛЯ 15.01.2017  
Передсвяття Богоявління  
Неділя перед Богоявленням 
Св. Сильвестра, Папи  
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
 

НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
08-01-2017 - 15-01-2017 

В наміренні, яке подане кожного дня через сім день 
долучити до своїх молитов намірення. Як долучити 
намірення? Після відмовлення молитов у своїх 
намірення сказати Господеві: 

Прийми о Господи і вислухай наші прохання тих хто 
нас просить про молитву: 
 

Ще молимолимось за Боже змилування, ласки, 
здоров'я й спасіння для слуги Божого отця Ігоря 
Губача, сотрудника з Пасленка, щоб сповнились 
добрі прохання його, Господи, вислухай і помилуй. 
 

Отче наш, що єси на небесах.... 
Богородице Діво радуйся.... 
Під твою милість прибігаємо... 
Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсяк 
час і на віки віків. Аміь. 

 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
13-01-2017 
Рожак Марко, Серкіз Ева і Андрій, Солодуха 
Ярослав і Лариса 
 

20-01-2017 
Стех Михайло і Тереса, Онишкевич Петро і 
Катерина, Зарічна Ольга 
 

27-01-2017 
Зих Тереса, Панюс Богдан і Галина, Онишкевич 
Марія і Іван 
 

03-02-2017 
Василіна Євген і Євгенія, Бунда Мирослав і Анна, 
Грицина Анна і Юрій 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
Сьогодні, 08 січня 2017 р. в другий день Різдвяних 
свят пожертви зложені на тацу призначені на 
потреби Духовної Семінарії в Любліні. За всі 
пожертви дякую. 

 

ПОЖЕРТВИ ЗІБРАНІ НА ТАЦУ В ДЕНЬ РІЗДВА 
ХРИСТОВОГО 

У день різдва христового на тацу вірні зложили 
1578,60 зл. 1/2 (789,3 зл) призначена на ремонт 
парафіяльного дому і 1/2 (789,3 зл) призначена на 
бужучі рахунки. За всі пожертви щиро дякую. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Марта Левосюк (Перемишль) - 100 зл; Марек Опітз 
(на вежу)- 200 зл; За всі пожертви щиро дякую. 
 

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" 

 
 

У понеділок 02 січня 2017 р. Б. на 97-му році 
життя упокоїлася в Бозі 

б. † п. 
Теодозія Вербова 

Заупокійний Парастас служився 03 січня 2017. 
Похорон відбувся 04 січня 2017 р. Б. о год. 
11.00. Тлінні останки р. Б. Теодозії Вербової 
спочили в Стегні. 
 

Вічна Їй пам'ять! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
2, 13–23 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам 
проповідував, не від людей; бож я його не прийняв, 
ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса 
Христа. Ви чули про мою поведінку колись у 
юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу Церкву 
та руйнував її. Я визначався серед багатьох 
ровесників з мого роду, бувши запеклим 
прихильником передань моїх предків. Та коли той, 
хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і 
покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені 
Сина свого, щоб я проповідував його між поганами, 
я негайно, ні з ким не радившись, не пішов у 
Єрусалим до тих, що були апостолами передо 
мною, але пішов в Арабію і потім знову вернувся в 
Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим 
відвідати Кифу і пробув у нього п'ятнадцять день. 
Іншого ж з апостолів я не бачив, крім Якова, брата 
Господнього.  
 
 
 
 
 
Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився вві сні 
Йосифові й каже: – Устань, візьми дитятко і його 
матір, і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не 
скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. 
Вставши Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і 
пішов у Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб 
збулося сказане Господом через пророка: з Єгипту я 
покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що 
мудреці насміялись з нього, розлютився вельми й 
послав убити у Вифлеємі й по всій окрузі всіх дітей, 
що мали менше ніж два роки, згідно з часом, що 
пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулось те, 
що сказав був пророк Єремія: В Рамі чути голос, 
плач і тяжке ридання: то Рахиль плаче за дітьми 
своїми й не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же 
вмер Ірод, ангел Господній з'явився вві сні Йосифові 
в Єгипті і каже: – Встань, візьми дитятко та його 
матір і вернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, 
що чигали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко 
та його матір і прийшов в ізраїльську землю, але 
почувши, що в Юдеї царює Архелай замість Ірода, 
батька свого, боявся іти туди. Попереджений же вві  

 
сні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши 
туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб 
збулося сказане пророками, що Назорей назветься.  

 
СВЯТОГО ЙОСИФА ОБРУЧНИКА 

Святий Йосиф був 
чоловіком Пречистої 
Діви та опікуном Ісуса 
Христа; на нього 
сплила отцівська влада 
над Бого-Чоловіком. Бо 
як Чоловік Христос 
Спаситель нічим не 
хотів відрізнятися від 
інших людей, нічим, 

окрім святости. Він корився владі Матері та опікуна, 
якого, за прийнятим звичаєм, називав батьком. А 
якщо Господь Бог прикрасив і збагатив усякими 
чеснотами ту, яка мала бути і була Матір’ю Його 
Сина, то, звісно, й опікуна для Нього вибрав мужа 
найгіднішого і подав йому доброту й усяку чесноту, 
що відповідала тій великій гідності.  
 

Святе Письмо називає Йосифа “праведним”. 
“Йосиф, її чоловік, бувши праведний...” (Мт. 1, 19). 
Коротке слово, але у ньому міститься все, бо ж 
сповнений чесноти мав бути той, кого Дух Святий 
називає праведним. Присутність Бога освячує 
людину. Хто серцем, молитвою завжди прибігає до 
Ісуса, той постійно поступає у доброму. А що 
сказати про святого Йосифа, який був найближче до 
Христа Спасителя, який пестив Його своїми руками і 
якого сам Ісус назвав батьком? “Чейже цього титулу 
«батько» не удостоївся ані ангел, ані святий у небі, 
лишень один Йосиф був так названий” (св. Василій 
Великий). “Поміж небесними ликами не було нікого, 
хто смів би Ісуса Христа називати Сином, міг це 
робити лишень святий Йосиф” (св. Кипріян). “А вже з 
самої тої гідности зрозуміло, яким чоловіком був 
святий Йосиф” (св. Вернард).  
 

І справді “святий Йосиф заслуговував називатися 
батьком Ісуса” (св. Єронім), бо “Бог дав йому 
батьківську любов, турботливість і повагу” (св. Йоан 
Дамаскин). А якщо після Пречистої Діви Йосиф був 
найближчий Божому Синові, то і нині він є близько 
до Його престолу. Пізнаймо, як велика мусить бути 
його слава і як багато значить його молитва, 
прохання і покров. Тут, на землі, Христос був йому 
слухняний, і нині у небі немає прохання, в якому Він 
відмовив би своєму опікунові.  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 02/2017                                               Рік ІV 

 

08 січня 2017 
 

СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
І СВ. ЙОСИФА ОБРУЧНИКА 

 

Глас 4. Єв. 7. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Галатів 

1, 11–19. 



Святий Йосиф походив з роду Давида. Йосиф є 
сином Давида не лишень з походження по плоті, але 
також з наслідування віри і чеснот. Був він чоловіком 
бідним, теслею, трудом рук заробляв на хліб 
насущний. Згідно з переданням, святий Йосиф 
помер ще поки Христос Спаситель розпочав свою 
прилюдну діяльність, а помер у пізній старості, бо 
мав уже сто двадцять літ, і був похований у долині 
Йосафата, поблизу Єрусалиму.  
 

“Свята Церква вірує, що не лишень Богородиця, але 
і названий батько, опікун Ісуса Христа, зберігав 
дівицтво усе своє життя” (св. Петро Дамаскин). “Я 
думаю, що святий Йосиф був найчистіший у 
дівицтві, найглибший у смиренні, найгарячіший у 
любові, найревніший у розважанні і що таким він 
залишається, допомагаючи нам” (св. Вернард). 
“Йосиф має з Пречистою Дівою, обручницею своєю, 
спільність дівицтва” (св. Августин). Святий Йосиф є 
взірцем і образом найліпшого батька родини, мужа й 
опікуна, взірцем глибокого смирення і послуху 
Божим наказам.  
 

А свята Церква має у ньому найліпшого заступника і 
покровителя. Папа Пій IX (1846-1878) на прохання 
єпископів усього світу оголосив святого Йосифа (8 
грудня 1870 р.) покровителем Христової Церкви, а 
папа Лев ХШ (1878-1903) у своєму посланні від 15 
серпня 1887 р. призначив місяць жовтень для 
особливого почитання святого Йосифа. Є він також 
покровителем усіх вмираючих, до нього ми повинні 
звертати всі свої молитви, його повинні ми просити, 
щоб у годину смерти він заступився за нас, був 
поряд з нами і дозволив нам побороти всі спокуси, 
якими диявол спокушатиме нас в останню хвилину 
нашого життя. На іконах бачимо святого Йосифа з 
палицею Аарона, що розпустилася цвітом. Це є 
знаком його невинности і чесноти, а також 
пригадуванням, що Пречиста Діва, яка через 
подружжя була довірена його побожній опіці, є тим 
жезлом, про який говорить пророк Ісая: “І вийде 
паросток із пня Єссея, і вітка виросте з його коріння” 
(Іс. 11, 1).  

 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО 
СВЯТОСЛАВА 

 

Високопреосвященним і Преосвященним 
Архиєпископам та Митрополитам, боголюбивим 

єпископам, всечесному духовенству, преподобному 
монашеству, возлюбленим братам і сестрам, в 

Україні та на поселеннях у світі сущим 
 

І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми 
славу Його бачили − 

славу Єдинородного від Отця, благодаттю та 
істиною сповненого. 

Ів. 1, 14 
Христос рождається! Славімо Його! 

Сьогодні наші серця сповнені світлою різдвяною 
радістю. Предвічний Бог стає людиною, щоб людину 
навіки поєднати і примирити із Собою. Син Божий 
стає сином Діви з Назарета, усемогутній Бог робить 
себе немічною дитиною і дається носити на 
людських руках. Для нас, християн, це велике і 
незбагненне Таїнство воплочення Сина Божого є 
ключем до пізнання природи Господа Бога, Його 
любові до людського роду та розуміння історії 

спасіння. Різдво Христове показує нам, ким є Бог і 
якими повинні бути ми у ставленні до Нього та одне 
до одного. 
 

Споглядаючи на споконвічного Бога, народженого в 
убогому вертепі, Церква співає: «З лона Отчого 
зійшов Ти, Чоловіколюбче, і несказанним смиренням 
прийняв надприродне убозтво. Ти, Господи, зволив 
поселитися у вертепі і, як дитина, годуєшся грудьми, 
бувши Творцем і Господом. Тому приведені зорею 
мудреці приносять Тобі дари, як Володареві 
створіння, а пастухи й ангели дивуються і кличуть: 
Слава на висотах Богові, що йде, як людина, на 
землю родитися» (Неділя перед Різдвом, хвалитні 
стихири). 
 

У народженні між нами свого єдинородного Сина 
всесильний Творець всього видимого й невидимого 
відкриває нам правду про найважливіші та 
найглибші істини ставлення батьків до власної 
дитини. Він поводиться зі своїм творінням як 
люблячий Батько, який дбає, щоб Його дитина мала 
все, що потрібне їй для життя і для зросту до 
зрілості, на Його Образ і Подобу. А в постаті 
Пречистої Богородиці Він об’являє нам велич 
матері, яка ділиться власним тілом, щоб привести 
дитину на світ, і день та ніч у ніжності й відданості 
чуває над нею, обдаровуючи її найвищими силами 
своєї душі, своїм духовним світом, сповненим 
благодаті Святого Духа. 
 

Єдинородний Син Божий, «Бог істинний від Бога 
істиного», виконуючи волю свого Отця, захотів 
зачатися і виношуватися дев’ять місяців у 
материнському лоні та народитися у всій немочі й 
слабкості людської природи, «вид раба прийнявши» 
(пор. Фил. 2, 7). Він не просто став людиною, а взяв 
на себе всю людську вразливість і беззахисність і, 
ставши немовлям, особисто пережив усі труднощі й 
небезпеки, пов’язані з людським буттям. У Христі 
Ісусі Бог назавжди взяв на себе повноту того, що 
звемо «бути Людиною» − усі виміри людського 
існування з усією його величчю, але водночас з 
усією його драматичністю. 
 

На основі такого боголюдського досвіду Всевишній 
знає про те, що мене болить, чому я плачу чи радію. 
Він знає кожного з нас, тому що аж до кінця світу 
продовжує жити з людиною і в людині. Він 
продовжує страждати в кожному людському 
терпінні, радіє кожною нашою радістю, продовжує 
вмирати в кожному смертному, продовжує бути 
переслідуваним і приниженим у кожній особі, яку 
сучасний світ відкидає і зневажає. Різдво − це 
народження Бога в мені, воплочення Сина Божого в 
моїй життєвій історії, у моєму житті, хоч би яким 
нікчемним чи складним воно мені видавалося. Тож 
моє життя в будь-якому разі  має сенс, бо те, що є 
моє особисте, навіки стало і Його особистим! 
 

 Сьогодні Христос-Господь народжується в історії 
нашого народу і його святої Церкви «задля нас, 
людей, і нашого ради спасіння». У цю історичну 
мить, яку ми соборно переживаємо, Він «може 
спасти повіки тих, які через Нього до Бога 
приступають, бо Він завжди живий, щоб за них 
заступатися», як читаємо в Посланні до євреїв (7, 
25). Але як колись у Вифлеємі Ісус потребував Марії 

та Йосифа, щоб внесли Його у світ людини, так 
сьогодні Він потребує нас, християн третього 
тисячоліття, аби ми своєю вірою впровадили Його у 
наш світ, сучасну історію і культуру. Навіть більше, 
мусимо ввести Христа, сьогодні рожденного задля 
нашого спасіння, в усі закутки особистого, сімейного 
і суспільного життя. Бог хоче туди ввійти і бути там 
особисто присутнім, однак поважає нашу волю і 
чекає на нашу відкритість до Нього. 
 

Тож від нас залежить – впустити Ісуса Христа до 
себе або зачинити перед Ним двері, як це було із 
заїздами у Вифлеємі. Де Бога приймають – усе 
оживає і відновлюється. Хто відкриває Йому своє 
серце, отримує надію, новий сенс власного 
існування сьогодні і в майбутньому. І навпаки, де 
Його викидають чи не пускають  – усе завмирає, 
піддається тлінню, занепадові й корупції. Там 
людина перебуває під владою смерті, під впливом 
фальшивих божків, насильства й брехні та, врешті, 
втрачає сенс власного життя, надію на завтра, бо 
все вмирає на її очах вже сьогодні. 
 

Тому святкуймо Різдво Христове, впускаючи 
Спасителя, що народжується, у все, що є нашим 
сокровенним. Огортаймо Його пелюшками нашого 
особистого, сімейного та суспільного життя. 
Зігріваймо Його нашою живою вірою. Відважно 
прямуймо за Ним нашою надією, як мудреці за 
різдвяною зорею. Хай наше сьогодення буде 
освітлене ніжною любов’ю, яку виливає на нас 
Божественне Дитя. 
 

В особистому житті бережімо себе від гріха та 
чинімо добро. Стараймося, щоб наші думки та 
життєві рішення були сповнені Богом. Живімо так, 
щоб усі наші ближні побачили, що ми діти Божі, бо 
йдемо за Його Словом і Його Заповідями. У 
складних життєвих обставинах не забуваймо, що 
Господь Бог нас любить своєю безмежною любов’ю, 
яка більша за наші промахи і невдачі, сильніша за 
наші гріхи та провини. Наш Творець хоче, щоб ми 
повсякчас були здатні цю Його любов вносити в 
життя інших – втілювали її в наших стосунках і 
вчинках. Різдво Христове – це не тільки історична 
подія «у дні Ірода, царя юдейського» (Лк. 1, 5). 
Різдво Христове – це духовна подія безнастанної 
Божої присутності, яка втілюється в кожну мить і на 
кожному місці, яка здійснюється для мене і в мені. 
У нашому сімейному житті стараймося в усьому 
жити в любові й злагоді. Батьки, пам’ятайте, що 
найчастіше діти творять образ Бога на основі вашої 
поведінки, вашої любові одне до одного, вашої 
самопожертви, щедрості й життєвої радості. 
Виховуйте їх до щирої молитви насамперед власним 
прикладом. У всьому пам’ятайте, що ваші діти 
доручені вам самим Творцем і Небесним Батьком, 
щоб ви їх зростили в любові до Нього і на Його 
славу. Саме в ці святочні дні творіть для своїх дітей 
прекрасні спомини Різдвяних свят, щоб вони могли 
відчути радість християнського життя, яка дає 
можливість долати всі труднощі й негаразди. 
 

У нашому суспільному житті, особливо серед 
нинішніх економічних, політичних та воєнних 
викликів, пам’ятаймо, що з нами – Бог! Ми не 
самотні серед болю, страждань і крові в цій війні. У 
своєму Різдві Господь воплочується і сьогодні, у той 

історичний момент, в якому нам доводиться жити і 
вмирати, будувати і відроджувати, захищати нашу 
Батьківщину від ворога і лікувати рани минувшини 
та сьогодення. Це до нас у день Різдва Христового 
звертається ап. Павло із закликом до святості життя: 
«…щоб Христос вірою оселивсь у серцях ваших, а 
закорінені й утверджені у любові – ви спромоглися 
зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, 
висота і глибина, і спізнати оту любов Христову, що 
перевищує всяке уявлення, і таким чином 
сповнились усякою Божою повнотою» (Еф. 3, 17–
19). 
 

Ми, як християни, покликані сьогодні, подібно до 
євангельських пастушків, що першими прийняли 
звістку про народження Спасителя, нести її у світ і 
ділитися нею з ближнім. Виконуючи це різдвяне 
завдання, наповнюймо наші оселі, храми та всю 
нашу землю співом прабатьківської коляди. Нехай 
колядує сьогодні вся Україні і всі усюди, де б’ється 
українське серце! Нехай радість нинішнього 
празника сповнює нас надією на перемогу, не нашу, 
а Христову, який єдиний зможе об’єднати те, що 
видається нам сьогодні безнадійно роз’єднаним, як 
в Україні, так і в широкому світі. 
 

Принесімо новонародженого Спасителя в наших 
колядках до кожного, хто сьогодні сумує чи 
почувається самотнім. Поділімося нашою радістю та 
Святою вечерею з тими, хто спраглий і голодний 
справедливості та людської уваги. Завітаймо до тих, 
хто ув’язнений, перебуває на чужині чи в дорозі. 
Принесімо небесне  світло Різдва до поранених і 
стражденних. Згадаймо в молитвах про полонених, 
хто зазнає знущань і волає до Бога про світло надії 
під обстрілами на так званій лінії розмежування, на 
окупованих територіях на Сході України та в Криму. 
Думками і молитвою єднаймося з нашими воїнами, 
які відважно захищають наше Різдво. Не забуваймо і 
про тих, хто з нетерпінням чекає на їх щасливе 
повернення додому. 
 

Хоч би де ви були, дорогі браття і сестри, від 
наймолодшого до найстаршого, чи в Україні, чи на 
поселеннях, зі щирого серця бажаю кожному з вас 
смачної куті, веселих свят Різдва Христового та 
щасливого і благословенного нового року! 
  

Христос рождається! Славімо Його! 
† СВЯТОСЛАВ 

  
 Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
у день Святого всехвального апостола Андрія 

Первозванного, 
13 грудня 2016 року Божого 

 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСОПИСУ ПРОВІНЦІЯ 

В наступну неділю 15 січня після Божественної 
Лутургії в церкві відбудеться презентація часопису 
Провінція. У останьому номері 2016 року приміщено 
статтю присвячену історії нашої парафії.  

 
ПРОБА ХОРУ 

У четвер 12 січня 2017 р. о год. 18.30 відбудеться 
проба хору. Запрошую. 

 


