
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
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Браття, тепер ближче нас спасіння, ніж тоді, як ми 
увірували. Ніч проминула, день наблизився. 
Відкиньмо, отже, вчиники темряви й одягнімось у 
зброю світла. Як день, поводьмося чесно: не в 
ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, 
не у сварні та заздрощах; але вдягніться у Господа 
Ісуса Христа і не дбайте про тіло в похотях. 
Слабкого у вірі приймайте, не вступаючи з ним у 
суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а 
слабкий їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, 
не гордує; а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, 
бо Бог його прийняв. Ти хто, що чужого слугу 
судиш? Своєму господареві стоїть він або падає; 
але він стоятиме, бо Господь може підтримати його.  
 
 
 
 
 
 
Сказав Господь: Коли ви прощатимете людям їхні 
провини, і Отець ваш небесний простить вам. А коли 
ви не будете прощати людям, і Отець ваш небесний 
не простить вам провин ваших. Коли постите, не 
будьте сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє 
лице, щоб було видно людям, що вони постять. 
Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. 
Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє 
лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але 
Отцеві твоєму, що в тайні; і Отець твій, що бачить у 
тайні, воздасть тобі. Не збирайте собі скарбів на 
землі, де міль і хробаки нищать і де злодії 
підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, 
де ні міль, ні хробаки не точать і де злодії не 
проломлюють стін і не крадуть. Бо де твій скарб, там 
і твоє серце буде.  
 

 

РОЗДУМИ ПРЕОСВ. ВЕНЕДИКТА, 
ЄПИСКОПА ЛЬВІВСЬКОГО 

Рм. 13, 11 – 14, 4. «Відкиньмо, отже, вчинки 
темряви й одягнімось у зброю світла»  
Апостол Павло говорить категорично, щоб ми 
відкинули діла темряви. Якщо задуматись, то 
зрозуміємо, що кожне, навіть найменше, діло 
темряви віддаляє нас від світла! А часто в житті ми  

 
 
дозволяємо собі на двозначні вчинки, на двозначні 
слова. Не виконуємо домовленостей, дозволяємо 
собі прогрішення, гріховні думки, слова. І це все нас 
підточує. Одна думка до іншої приходить і складає 
велику проблему, один вчинок допасується до 
другого і починаються великі труднощі в нашому 
житті.  
 
Ніколи і в ніякий спосіб не можемо погодитись 
на найменший гріх. Маємо одягнутись у зброю 
світла і завжди поступати за голосом Божим, за 
своєю совістю. Тільки так зможемо бути справжніми 
воїнами Божими.  

* * * 
Мт. 6, 14-21. «Коли ви прощатимете людям їхні 
провини, то й Отець ваш Небесний простить 
вам».  
 
Відповідно до фізіології наші очі розташовані так, 
щоб бачити інших людей і всю перспективу. Тому 
побачити себе складніше, а без дзеркала практично 
неможливо. Подібно й з нашими «духовними 
очима»: ними дуже добре бачимо інших, як вони 
живуть, де помиляються, чим ображають нас, але 
значно менше бачимо себе, що більше – часто 
замість подивитися на себе в істині, ми здебільшого 
ідеалізуємо себе.  
 
Ми дуже вимогливі до ближніх, засуджуємо їх, 
немовби прокурори, але водночас дуже поблажливі 
до себе, виправдовуємо себе, як адвокати. Але 
перед Богом всі ми однакові й рівні, незалежно від 
становища, в якому перебуваємо. І чия правда, а 
хто помиляється, Бог бачить незалежно від того, як 
бачимо це ми.  
 
Важливо, щоб кожен із нас пам’ятав, що ми всі 
подібні у своїй боротьбі з недоліками, вадами, 
проблемами й труднощами. Коли я падаю, то шукаю 
розуміння в очах інших, – так само й інші, зазнавши 
упадку, очікують від нас поблажливості. 
Стараймося ставитися до інших так, як ми 
хочемо, щоб вони ставилися до нас, і в такому 
смиренні Бог, як у дзеркалі, покаже нам те, чого 
ми не можемо побачити самі.  
 

ПРОБА ХОРУ 
В четвер о год. 18.30 проба хору 
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Послання Апостола 
Павла до Римлян  
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НЕДІЛЯ 26.02.2017  
НЕДІЛЯ СИРОПУСНА, ПРОЩЕННЯ. 
Прп. Мартиніяна. Глас 3. Єв. 3.  
9.30 - Молебень до Св. Миколая 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
Стефана і Уршулі Процик в 30-ту річницю вінчання.  
 

ПОНЕДІЛОК 27.02.2017  
ПОЧАТОК СВ. ВЕЛИКОГО ПОСТУ. 
Тиждень 1-ий Великого посту. 
Переставлення прп. Константина філософа, у 
монахах Кирила, учителя слов’янського. Прп. 
Авксентія. Прп. Мирона, пустинника, чудотворця. 
18.00 - Велике Повечер’я з каноном св. Андрея 
Критського 
 

ВІВТОРОК 28.02.2017 
Св. ап. Онисима. 
18.00 - Велике Повечер’я з каноном св. Андрея 
Критського 
 

СЕРЕДА 01.03.2017 
Свв. мчч. Памфила, єрея, Порфирія і дружини їх. 
18.00 - Літургія Передосвячених Дарів. 
 

ЧЕТВЕР 02.03.2017 
Влкмч. Теодора Тирона. Мчц. Маріянни. 
17.15 - Велике Повечер’я з каноном св. Андрея 
Критського 
 

П'ЯТНИЦЯ 03.03.2017  
Св. Льва, папи Римського. 
17.00 - Літургія Передосвячених Дарів. 
 

СУБОТА 04.03.2017  
Пам’ять влкмч. Теодора Тирона. Св. ап. Архипа. 
09.00 - Божественна Літургія 
+Марія Сушак 
 

НЕДІЛЯ 05.03.2017  
Неділя 1-ша Великого посту, Православія. 
Прп. Льва, єп. Катанського. 
Глас 4. Єв. 4.  
9.30 - Молебень до Мучеників Перемиських 
10.00 - Божественна Літургія св. Василія 
Великого 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
Ренати Шептак.  

 

НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
26-02-2017- 05-03-2017 

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 
Артура Маслея, пароха Пєнєнжна, 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. Амінь. 

 

ВЕЛИКОПОСТНІ БОГОСЛУЖІННЯ 
В тому тижні починається Великий Піст. Запрошую і 
заохочую всіх вірних до участі у спільній молитві в 
церкві у часі святої чотиридесятниці. Пригадую що в 
тижні від понеділка до п'ятниці б'ємо доземні 
поклони. Також заохочую до спільної молитви в 
родинах Молитвою Святого Єфрема (карткі з 
молитвою на тетраподі). Ті всі практикі великого 
посту мають на меті покуту над нашими гріхами і 
більше з'єднання з Господом Богом. 
 

ПРАЦІ В ПАРАФІЇ ПРИ РЕМОНТІ ДОМУ 
Дякую панам, які приходили в минулому тижні до 
помочі при ремонті дому. Вчорашнього дня 
завершено розбирання комина і підлоги. Нехай 
Господь щедро всім Вам винагородить. 

 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ 
В п'ятницю 03 березня 2017 о год. 19.00 відбудуться 
чергові збори парафіяльної та економічної Ради. На 
зборах будемо розглядати душпастирський план на 
найближчий час, наведемо підсумки після 
душпастриських відвідин. Обговоримо питання 
ремонтових планів на рік 2017. Присутність всіх 
членів рад обов'язкова  
 

ПРОЩА ДО КОРНІВ І ВЕРБИЦІ 
У днях 16-17 червня 2017 року організується проща 
до Корнів і Вербиці. В суботу 17 червня Божественну 
Літургію очолить Архиєпископ Євген Митрополит 
Перемисько-Варшавський. При повному автобусі 
кошт виїзду це 160-180 зл від особи. Зголошуватись 
до кінця лютого в п. Івана Онишкевича  
тел. 607 367 524. Пригадую, що в тому році 
відзначаємо 70-ті роковини від "Акції Вісла". Нехай 
цей виїзд стане прощею нашої парафії в пам'ять 
наших предків, які потерпіли в тому часі. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
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" 


