
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія від  
Луки 19:1-10 

 

 
 
 
 
 
 
Вірне це слово й повного довір'я гідне. На це бо й 
трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу 
надію на живого Бога, який є Спасителем усіх 
людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. 
Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь 
зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі й 
чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, 
умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, 
що був даний тобі через пророцтво з накладанням 
рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь увесь у 
цьому, щоб поступ твій усім був очевидний.  
 
 
 
 
 
 
Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через (місто). А 
був там чоловік, Закхей на ім'я; він був головою над 
митарями й був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто 
він такий, але не міг із-за народу, бо був малого 
зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб 
подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. 
Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав 
до нього: “Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні 
маю бути в твоїм домі.” І зліз той швидко і прийняв 
його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й 
казали: “До чоловіка грішника зайшов у гостину.” А 
Закхей устав і до Господа промовив: “Господи, ось 
половину майна свого даю вбогим, а коли чимсь 
когось і покривдив, поверну вчетверо.” Ісус сказав 
до нього: “Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й 
він син Авраама. Син бо Чоловічий прийшов шукати 
і спасти те, що загинуло.” 
 

ПРЕОСВ. ВЕНЕДИКТ, ЄПИСКОП ЛЬВІВСЬКИЙ 
Тм. 4, 9–15. «Будь зразком для вірних у слові, 
поведінці, любові, вірі й чистоті»  
Люди багато чують в церкві, особливо від 
священиків на проповіді про те, як треба жити, якою 
мала б бути поведінка і постава християнина. До 
того ж, всі ми багато читаємо про те, що означає 
бути християнином, і ми з нас свідомі того, де гріх, а 
де його не має. Але щоб почати так жити, люди 
потребують когось, хто втілював, або втілює це у 
своєму особистому житті.  
 

 
НЕДІЛЯ ПРО ЗАКХЕЯ 

 

 
У народі кажуть, що краще раз побачити, ніж сім 
разів почути. Люди потребують, щоб хтось був 
втіленням тих християнських чеснот, християнської 
постави, яка в теорії може для нас виглядати 
недосяжною. То ж люди потребують від кожного з 
нас, хто називається християнином, щоб це 
християнство реалізувалось, ставало видимим у 
нашому житті. Будьмо взірцем для кожної 
людини, яка стрінеться на нашій життєвій 
дорозі, будьмо взірцем Христового учня!  
 

СВІДОЦТВА ПРО СВ. ЙОСАФАТА КУНЦЕВИЧА 
17 свідок 

Достойний пан Петро Мнішевський, склавши 
присягу, заявив, що його жінка кілька разів мала 
викидні, а якщо вже народжувала, то мертву дитину. 
Врешті, склавши перед гробом Слуги Божого 
обітницю, привела на світ живого синочка, який, із 
ласки Божої і заступництвом Слуги Божого, до 
сьогоднішнього дня живий і здоровий. 

* * * 
18 свідок 

Шляхетний Олександр Єленський, домочадець 
теперішнього Всечеснішого Архиєпископа 
Полоцького, представив лист і засвідчив його 
присягою. А лист був такий: "Я, Олександр 
Єленський, зізнаюся під присягою, що коли в 1626 
році опанувала була мене дуже гостра фебра, 
доручивши себе Слузі Божому, повернув я собі 
первісне здоров'я. Також у 1627 році ціле моє тіло 
було покрите ранами і піхурами. Тоді я, раз 
отримавши ласку від Слуги Божого, знов удався до 
нього - і так, при його святій допомозі, відновив 
здоров'я. Олександр Єленський, власною рукою". 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 05/2017                                               Рік ІV 

 

29 січня 2017 
 

Неділя Закхея 
Поклоніння кайданам  

св. ап. Петра 
Глас 7. Єв.10. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Тимотея 

4:9-15 
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НЕДІЛЯ 29.01.2017  
Закхея 
Поклоніння кайданам св. ап. Петра  
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
Богдана Гнатюка 
 

ПОНЕДІЛОК 30.01.2017  
† Преп. Антонія Великого  
08.30 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 31.01.2017 
Свв. Атанасія і Кирила, аєпп. Олександрійських 
08.30 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

СЕРЕДА 01.02.2017 
Преп. Макарія Єгипетського  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

ЧЕТВЕР 02.02.2017 
† Преп. Євтимія Великого  
08.30 - Божественна Літургія 
18.00 - Молебень до Св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 03.02.2017  
Іспов. Максима; муч. Неофіта  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Григорій Лонишин 
 

СУБОТА 04.02.2017  
Ап. Тимотея; препмуч. Анастасія Перського  
08.00 - Божественна Літургія 
 

НЕДІЛЯ 05.02.2017  
Неділя про Митаря і Фарисея. 
Св. свщмч. Климента, єп. Анкирського. Св. мч. 
Агатангела. Глас 8. Єв. 11.  
9.30 - Акафіст до Св. Йосафата 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
Катерини Назар 
 

НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
29-01-2017 - 05-02-2017 

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 

Петра Габорчака, пароха Дзєжгоня і Суша, 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. 

 

ДУШПАСТИРСЬКІ ВІДВІДНИ - КОЛЯДА 
Дякую усім нашим парафіян за зустрічі, які ми 
провели в часі тогорічних дущпастирських відвідин. 
Для мене була це нагода, щоб краще пізнати всіх 
Вас. Також щоб поділитися нашими спільними 
справами, які торкають важливих справ нашої 
парафії. Усім хто приймав мене почастунком, щоб 
мати сили для звіщання Доброї Новини. Дякую 
також за Ваш дар - пожертву. Частину пожертв буде 
призначена на ремонт нашого парафіяльного дому. 
Нехай Милостивий Господь Всім Вам щедро 
благословить.  

о. Павло Поточний 
 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ  
Від лютого 2017 р. в нашій парафії міняємо 
спосіб прибирання храму. Церкву погодилася 
прибирати п. Беата Павловська з Желіхова. Так 
як швидше будо оголошуване складка на місяць 
від лютого 2017 виносить 15 зл. Вплати приймає 
п. Ольга Вербовська зі Стегни. 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ПОТЕРПІЛИХ В ПОЖЕЖІ 
В 18 січня 2017 р. в Гняздові згоріла хата, в якій 
проживало 8 осіб. Це дім доні нашої парафіянки п. 
Бєляк з Осташева. Люди лишилися без нічого, а і в 
родині жінка вагітна в 8-ому місяці. Тому в нашій 
парафії, сьогодні після Божественної Літургії, до 
пушкі Карітас проведемо збірку на потреби 
потерпілих. Більше інформації можна знайти на 
інтернетсайті нашої парафії. В році Дияконії - 
служінні ближньому буде це наша лепта для 
потребуючих. Будьте щедрими, добро завжди 
повертається! 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
ранішньої Божественної Лутургії відвідаю хворих і 
немічних зі Святими Тайнами. 
 

ПРАЦІ ПРИ РЕМОНТІ ДОМУ 
В суботу від год. 10.00 прошу панів про поміч при 
ремонті нашого парафіяльного дому. В середині є 
ще багато до зроблення при збиванні тинків.  

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Яворський Євген - 50 зл.; Бречко Миколай - 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   

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja 
 w Żelichowie nr konta:  

37 8308 0001 0000 1254 2000 0010 
"Darowizna na cele kultu religijnego" 


