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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 
 

ПОНЕДІЛОК 06.02.2017  
Преп. Ксенії Римлянки  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

ВІВТОРОК 07.02.2017 
Свят. Григорія Богослова, аєп. Царгород.  
08.30 - Божественна Літургія 
Про Боже благословення для Миколая Шептака в 
день уродин. 
 

СЕРЕДА 08.02.2017 
Препп. Ксенофонта і дружини його Марії  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Іриней Солодух, Параскевя і Василь Петришин 
 

ЧЕТВЕР 09.02.2017 
† Перенес. мощей свят. Йоана Золотоустого  
17.30 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова в 40-ий день від смерти 
18.10 - Молебень до Св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 10.02.2017  
Преп. Єфрема Сирійця  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

СУБОТА 11.02.2017  
Перенес. мощей свщмуч. Ігнатія Богоносця  
 

НЕДІЛЯ 12.02.2017  
Неділя про Митаря і Фарисея. 
Блудного сина  
⊕ Трьох Святителів: Василія, Григорія, Йоана 
Золотоустого Глас 1. Єв. 1.  
9.30 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
родини Остап 
 
 

 
 
 

НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
05-02-2017 - 12-02-2017 

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 Слуг Божих молодих 
людей, які вступили у подружжя, за їхнє 
благословення і спасіння, щоб подані були їм 
доброчесність і плід утроби на добро, щоб вони 
веселились своїми дітьми та провадили життя 
бездоганне, 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. 

 

ПРАЦІ ПРИ РЕМОНТІ ДОМУ 
Дякую панам, які вчора прийшли до праці при 
ремонті парафіяльного дому. План дії на наступний 
час. В тому тижні потрібно довершити різати дерево, 
яке лежить біля хати, також вивезти злом і сміття 
вликих габаритів. До половини березня мусимо 
упоратися з працями в середині. Ще зістало 
вичистити одну кімнату з тинків, розібрати комин, 
суфіт в кухні і зірвати підлоги. План дії такий: 
1. Порізати дерево 
2. Скути тинкі в кімнаті 
3. Вивезти груз 
3. Розібрати суфіт в кухні 
4. Розібрати комин 
5. Розібрати підлоги 
6. Вивезти груз 
Це все терміном до 18 березня 2017 р. Після тої 
дати будівельники хочуть війти до праць при 
внутрішних стінах і посадзках. 
 

ПРОБА ХОРУ 
В четвер о год. 18.30 проба хору 

 

КУТЯ З МИТРОПОЛИТОМ ЄВГЕНОМ 
В суботу 11 лютого 2017 р. в Ілаві відбудеться кутя з 
Архиєпоскопом Євгеном, Митрополитом Пере-
мисько-Варшавським. Як минулого року, так і тепер 
в куті беруть участь духовенство, монахи і монахині, 
світьскі вірні представникі парафіяльних рад з 
деканатів ельблонського, ольштинського і 
венгожевського. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Вербовський Ігор і Данута - 5 000 зл.; Поточний 
Павло і Анна - 1 000 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" 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія від  
Луки 18:10-14 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй 
настанові, вірі, довготерпеливості, любові, 
постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які 
були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. 
Яких то переслідувань не переніс я на собі! А від 
усіх Господь мене визволив! Та й усі, що побожно 
хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А 
лихі люди й дурисвіти будуть чим далі, тим до 
гіршого посуватися, зводячи інших, і самі зведені. Ти 
ж тримайся того, чого навчився і в чому 
переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже 
змалку знаєш Святе Письмо, яке вірою у Христа 
Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння.  
 
 
 
 
 
 
“Два чоловіки зайшли в храм помолитись: один був 
фарисей, а другий - митар. Фарисей, ставши, 
молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, 
як інші люди - грабіжники, неправедні, перелюбці, 
або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх 
моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши 
здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив 
себе в груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною 
грішним! Кажу вам: Цей повернувся виправданий до 
свого дому, а не той; бо кожний, хто виноситься, 
буде принижений, а хто принижується, - 
вивищений.” 
 

РОЗДУМИ ВЛАДИИ ВЕНЕДИКТА 

2 Тм. 3, 10–15. «Усі, що побожно захочуть жити у 
Христі Ісусі, будуть переслідувані»  
Здається, ми живемо в демократичному і вільному 
суспільстві, гуманному, але бачимо, як християн 
переслідують у різних кінцях світу. Представників 
жодних релігій так не переслідують, як тих, хто 
вірить в Ісуса Христа! Християни не лише 
проповідують як треба жити, вони більше своїм 
життям засвідчують правдиві цінності, показують 
своїм життям, що жити за Божими законами – 
реально! Християнин уже самим своїм життям  
 

 
 

НЕДІЛЯ ПРО МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ 

 
дорікає іншим, саме тому часто переслідують і не 
сприймають саме християн. Християни – Божий знак 
тут, на землі. Тому, коли ми відважно йдемо за 
Ісусом Христом, не біймося, коли нас будуть 
прозивати, дорікати, критикувати. Не біймося 
свідчити про Господа, що б нам не говорили і що 
б з нами не чинили, бо саме нашим свідченням 
спасаємо не лише власні душі, а й показуємо 
приклад для інших!  

 
METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA 

KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO 
W POLSCE 

 

ПРИНЦИПИ ЛІТУРГІЙНОГО ЖИТТЯ 
У ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ 

УГКЦ 
ЗАГАЛЬНІ НОРМИ 

 
1. Українська Греко-Католицька Церква в 

Польщі, як невід’ємна частина всієї УГКЦ, 
зберігає і практикує спільний для цілої УГКЦ 
український (київський) варіянт 
візантійського обряду. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 06/2017                                               Рік IV 

 
05 лютий 2017 

Гл.8, Єв.11 

Митаря і Фарисея 
Св. свщмч. Климента, єп. 

Анкирського. Св. мч. 
Агатангела. 

 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге послання 
апостола Павла 

до Тимотея 3:10-15 



2. Основними джерелами для літургійної 
практики УГКЦ є: 

а) офіційні римські видання літургійних книг 
церковнослов’янською мовою та виготовлені на їхній 
підставі переклади на інші мови, зокрема українську; 
б) Устав Богослужінь з 1944 р. і Типик о. Ізидора 
Дольницького з урахуванням змін введених 
римською комісією з питань реформи літургійних 
книг; 
в) канонічні джерела літургійного права, зокрема 
Кодекс Канонів Східних Церков разом з Інструкцією 
застосування літургійних приписів Кодексу Канонів 
Східних Церков та літургійні постанови Синодів 
УГКЦ; 
г) Канони Партикулярного Права УГКЦ, затверджені 
Синодом Єпископів УГКЦ у 2014 р.; 
д) Постанови Синодів єпископів УГКЦ проголошені 
та оприлюднені в Благовіснику Верховного 
Архиєпископа. 

3. Літургійними книгами для 
священнослужителів Перемисько-
Варшавської Митрополії є: 

а) Служебник для служіння Божественної Літургії 
прийнятий Синодом Єпископів УГКЦ в 1988 р. та 
нові його видання (видавництво Місіонер); 
б) Требник для служіння Святих Таїнств та інших 
треб виданий Блаженнішим Патріархом Йосифом 
(Сліпим) у 1973 р. або нове його видання з 2001 р; 
в) Молитовник «Прийдіте поклонімся» для служіння 
молебнів, акафістів та молитов; 
г) Молитвослов виданий Отцями Василіянами для 
служіння церковного правила. 

4. В усяких міркуваннях про літургійні справи та 
у вирішуванні поточних проблем слід брати 
до уваги: 

а) приналежність УГКЦ до великої родини Східних 
Церков та близьку, органічну спорідненість 
київського обряду з іншими гілками візантійської 
(константинопольської) традиції; 
б) необхідність дотримання єдності в обрядовому 
відношенні з Церквою в Україні та по всьому світі; 
в) особливе післанництво Східних Церков, в першій 
черзі УГКЦ, у Вселенській Церкві, яка очікує від 
східних католиків повноцінного християнського 
свідчення в дусі вірності автентичній власній 
традиції; це ставить перед нами завдання постійно 
поглиблювати не лише теоретичні знання і практичні 
уміння в літургійній ділянці, але й духовну 
закоріненість в цій же традиції; домагається також 
від нас, щоб поступово елімінувати всі несумісні з 
нею чужі запозичення, відшуковуючи і відновлюючи 
водночас усе, що з нашої спадщини протягом історії 
загубилося, а зараз може стати надійним засобом 
скріплення й пожвавлення літургійного життя. 

5. Необхідною умовою здійснення вірними 
УГКЦ післанництва, про яке мовиться у № 
4в, є відкритість до християн інших традицій, 
Церков і конфесій та до всіх людей взагалі, 
поєднана з готовністю ділитися з усіма 
скарбами нашого обряду. 

6. Виходячи з усього вищесказаного, 
проголошується деякі детальніші норми для 
впорядкування літургійного життя УГКЦ в 
Польщі. 
 

ОРГАНИ КОМПЕТЕНТНІ В ЛІТУРГІЙНИХ СПРАВАХ 
Єпархіяльний єпископ 

7. Синод Єпископів УГКЦ є найвищим 
законодавчим органом для всієї патріаршої 
Церкви (кан. 110 § 1), тому літургійні закони 
прийняті Синодом Єпископів і проголошені 
Патріархом набирають чинності повсюдно, в 
межах та поза межами території Патріаршої 
Церкви (кан. 150 § 2). 

8. «Єпархіяльний єпископ, як керівник, 
поборник і охоронець усього літургічного 
життя в довіреній йому єпархії, повинен 
дбати про те, щоб воно якнайбільше 
розвивалось і регулювалось відповідно до 
приписів і законних звичаїв Церкви свого 
права» (ККСЦ, кан. 199 § 1). 

9. Особливе значення в літургійному житті 
єпархії має приклад, що його дає 
катедральна церква та сам єпископ як той, 
хто очолює відправи (ККСЦ, кан. 199 §§ 2 і 3 
та кан. 200). 

Єпархіяльна літургійна комісія 
10. У відповідному організуванні літургійного 

життя в єпархії єпархіяльному єпископові 
допомагає єпархіяльна літургійна комісія. 

11. Детальні правила роботи комісії є 
врегульовані окремим статутом чи 
регламентом, затвердженим єпархіяльним 
єпископом. 

Відповідальність духовенства та чернецтва 
12. Відповідальність за стан літургійного життя в 

єпархії разом з єпархіяльним єпископом 
поділяють всі члени клиру, зокрема декани 
(ККСЦ, кан. 278 § 1 ч. 3), парохи (ККСЦ, кан. 
289 § 2) й адміністратори парафій (ККСЦ, 
кан. 299 § 1) та настоятелі церков (ККСЦ, 
кан. 309). 

13. Особливе покликання стати у проводі 
літургійного дозрівання Божого люду мають 
чернечі спільноти, зокрема монаші (пор. 
Інструкція…, № 23). 

ДЕТАЛЬНІ НОРМИ 
Храм і його устаткування, кивот, престіл 

14. Центральним місцем храму є святилище з 
посвяченим згідно з літургійними приписами 
престолом, на середині якого має стояти 
забезпечений перед вогнем та крадежем 
кивот для зберігання Найсвятіших Дарів. 

15. Іконостас є необхідним елементом 
оснащення храму. Там, де неможливо його 
встановити на постійно, слід уживати 
переносного іконостасу, який мав би 
принаймні дві намісні ікони – Христа і 
Богородиці. Необхідно забезпечити іконам з 
переносного іконостасу гідне місце 
зберігання поза часом відправ. 

16. У храмах слід подбати про якнайкращої 
якості акустику. Це стосується як параметрів 
новобудованих церков, так і технічного їх 
оснащення. 

17. В проектах нових церков та при достосуванні 
інших споруд для цілей богопочитання слід 
подбати про влаштування окремого входу в 
захристію, заради елімінації непотрібного 
входження сторонніх осіб у святилище. 

Поведінка у храмі 
18. Душпастирі зобов’язані вчити вірних правил 

гідної поведінки у храмі. 
19. Вступ у святилище мають виключно 

священно- і церковнослужителі та інші особи 
причетні до літургійної прислуги. Інші особи 
можуть входити туди лише з виняткових 
причин, напр. заради Сповіді, якщо у даній 
церкві немає умов для служіння цього 
Таїнства поза святилищем. Душпастирі 
строго зобов’язані вчити вірних належного 
розуміння значення «святая святих» і правил 
поведінки, що випливають з цього. 

20. Біля входу в храм має бути поміщена 
двомовна табличка польською і українською 
мовами (та, коли треба, також іншими 
мовами), призначена для принагідних 
відвідувачів, з коротким описом правил 
достойної поведінки у храмі. 

Божественна Літургія 
21. Божественна Літургія повинна бути співана. 

Кадило слід уживати на кожній Літургії, хіба 
що – у випадку повсякденних відправ – 
заважає цьому серйозна причина. 

  
22. В алітургійні дні Євхаристійна жертва не 

приноситься, хіба що промовляє за тим 
душпастирська потреба. 

23. Перед служінням Божественної Літургії 
священнослужитель та вірні які приступають 
до Святого Причастя, повинні 
дотримуватись Норм стосовно постів 
Перемисько-Варшавської Митрополії 
затверджених 28 квітня 2016 р. 

24. Категорично забороняється 
священнослужителям, котрі співслужать, 
фотографувати чи займатися будь-чим 
іншим, що не має відношення до молитви 
Літургії. Також перед початком Літургії слід 
вимкнути мобільні телефони. 

25. Перед служінням Божественної Літургії 
священнослужитель повинен прочитати 
молитви передбачені в Служебнику. 

26. Для служіння чи співслужіння на 
Божественній Літургії священнослужителі 
зобов’язані одягатися в усі ризи передбачені 
літургійними книгами. 

27. Інтегральною складовою Літургії є її 
підготовча частина, що починається з 
молитов перед іконостасом. Тільки 
абсолютна неможливість прочитати їх 
повністю може звільнити служителя від 
цього обов’язку. Завжди однак священик має 
обов’язок проказати перед іконостасом 
молитву «Господи, простягни руку Твою… » 
та, увійшовши в святилище, проказати 
псалом «Увійду в дім Твій», поцілувати книгу 
Євангелія і св. Трапезу та щойно відтак 
одягатися в літургійні ризи, не занедбуючи 
при цьому проказувати приписані молитви. 

28. У служінні Проскомидії слід дотримуватися 
тексту і рубрик Служебника. Зокрема слід 
завжди уживати справжні просфори, з 
відтисненою печаткою. Навіть, якщо 
передбачається дуже велику кількість 

причасників, яка робить необхідним 
вживання раніше підготовлених частиць, 
Агнця та частиці в честь Богородиці й чинів 
святих та за живих і усопших слід вирізувати 
в часі Проскомидії зі справжньої просфори 
чи просфор. 

29. Згідно з загальним звичаєм Церков 
візантійської традиції, для літургійних цілей 
(Євхаристія, Литія, обряд спільної чаші під 
час Вінчання) слід уживати червоне вино. 

30. В чині Проскомидії не можна пропускати 
обкадження звізди й покровців. Слід подбати 
про виготовлення покровців для дискосів. 

31. Після виголосу «Благословенне царство» 
священикам приступати до співслужіння на 
Божественній Літургії заборонено. 

32. Священнослужителям, які служать 
(співслужать) на Божественній Літургії, 
заборонено відлучатися від служіння для 
уділення святого таїнства Покаяння чи з 
будь-яких інших причин. 

33. Служебник на престіл (на подушку) кладе 
тільки предстоячий, інші – ні. 

34. Недопустимим є пропускання священиком 
«тайних» молитов. Особи відповідальні за 
спів у даній церкві мають подбати про 
відповідне (протяжне) співання даних 
фрагментів, щоб уможливити священикові 
спокійне й гідне проказання цих молитов. 

35. У малому вході беруть участь усі 
священнослужителі за порядком, починаючи 
від наймолодшого хіротонією. Після 
виголосу «Премудрість, прості» першим 
заходить священнослужитель з Євангелієм, 
незалежно чи це диякон, чи ієрей. Всі 
завжди заходять через царські врата. 

36. Молитву малого входу проказується перед 
царськими вратами. На «Премудрість, 
прості» священик, або диякон, підносить 
книгу Євангелія вгору, не роблячи нею знаку 
хреста. 

37. Кадіння перед Євангелієм має відбуватися 
під час співу «Алилуя» зі стихами а не в часі 
читання Апостола і тільки довкола престола. 

38. Під час читання святого Євангелія всі 
священнослужителі залишаються на 
Горному місці. 

39. Тільки єпископ має право благословляти 
народ книгою Євангелія після читання. 

40. У неділі та свята, коли вірні зобов’язані 
брати участь у Божественній Літургії, парох 
(адміністратор) зобов’язаний говорити 
проповідь. 

41. У всіх випадках піднесення рук під час 
Божественної Літургії – це чинить тільки 
предстоячий священнослужитель, 
співслужителі – ні. 

42. На великому вході не відбувається 
благословення народу чашею і дискосом. 

43. Після покладення дарів на престіл священик 
знімає і відкладає набік малі покровці з чаші 
й дискоса. 

 (...Далі буде) 
 
 


