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Кожному з нас дана благодать за мірою Христових 
дарів. Тому й сказано: “Вийшов на висоту, забрав у 
полон бранців, дав дари людям.” А те “вийшов” що 
означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі 
частини землі? Той же, хто був зійшов на низ, це той 
самий, що вийшов найвище всіх небес, щоб усе 
наповнити. І він сам настановив одних апостолами, 
інших - пророками, ще інших - євангелистами і 
пастирями, і вчителями, для вдосконалення святих 
на діло служби, на будування Христового тіла, аж 
поки ми всі не дійдемо до єдности в вірі й до повного 
спізнання Божого Сина, до звершености мужа, до 
міри повного зросту повноти Христа.  
 
 
 
 
 
 
 
Почувши, що Йоана ув'язнено, Ісус повернувся в 
Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в 
Капернаумі, що при морі, на границях Завулона та 
Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая: 
“О земле Завулона та земле Нафталі, приморський 
шляху, країно за Йорданом, поганська Галилеє! 
Народ, який сидів у темноті побачив велике світло; 
тим, що сиділи в країні й тіні смерти, - зійшло їм 
світло.” З того часу Ісус почав проповідувати й 
говорити: “Покайтесь, бо Небесне Царство близько.” 
 
НЕДІЛЯ ПРО ЗАКХЕЯ 
Євангеліє від Луки 19, 1-10.  
В тому часі проходив Ісус через Єрихон. А був там 
чоловік, Закхей на ім'я; він був головою над 
митарями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто 
він, 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, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в 
твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. 
Бачачи те, всі стали нарікати й казали: – До чоловіка 
грішника зайшов у гостину. Закхей устав і промовив 
до Господа: - Господи, ось половину майна мого 
даю вбогим, і коли я чим кого покривдив, верну 
вчетверо. Ісус сказав до нього: – Сьогодні на цей дім 
зійшло спасіння, бо й він син Авраама. 10. Син бо 
чоловічий прийшов шукати й спасти те, що загинуло.  

 

 
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ІІ. Молитва церковної спільноти 
а. Проскомидія 
348 Зодягнений у богослужбові ризи священик 
приступає до здійснення Проскомидії. Проскомидія 
(із грецької приношення або предложення) вводить 
спільноту вірних у Божественну Літургію. Свою назву 
Проскомидія бере від давнього звичаю вірних 
приносити на Службу різні дари. Хліб і вино вживали 
для Євхаристії, а інші дари призначалися для 
потреб нужденних та священнослужителів. Так 
євхаристійне зібрання вірних мало й суспільне 
значення взаємного обміну дарами (див. Ді. 3-4). 
Саме тому Вечеря Господня називалася Вечерею 
любові (грецькою аґапе) (див. 1 Кр. 11). 
 

349 Основою Проскомидії є приготування хліба і 
вина, адже саме їх ужив Христос під час Тайної 
Вечері. Хліб і вино є Божими дарами і плодами праці 
людських рук. У Старому Завіті хліб мав значення 
того, щонайнеобхідніше для життя, а вино – свята, 
радості душі перед Господом. Хліб і вино становили 
основу того бенкету, на якому Божа Мудрість дає 
Себе в поживу вірним (див. Прип. 9, 5; Сир. 24). У 
Новому Завіті на Тайній Вечері Христос подав хліб і 
вино як дар Себе за життя світу. Ми ж у відповідь 
приносимо хліб і вино на знак дару нашого життя 
Христові. 
 

350 Проскомидія 
звершується на 
приготованих для 
Літургії хлібинах – 
просфорах (із грецької 
принесене). Із просфори 
священик вирізає агнця 
і кладе його на дискос. 

Вирізання агнця супроводжується словами з 
пророцтва Ісаї про заколення ягняти (див. Іс. 53, 7). 
Христос є пасхальним Агнцем, що бере на себе гріх 
світу (пор. Йо. 1, 29). На агнці, вирізаному з 
просфори, витиснено слова «ІС ХС НІКА » (з 
грецької Ісус Христос перемагає), що є прообразом 
повноти «будучого віку», про яку писав святий 
Павло: «Якже все Йому буде підкорене, тоді й сам 
Син підкориться Тому, що Йому підкорив усе, щоб 
Бог був усім в усьому» (1 Кр. 15, 28). Вливання до 
чаші вина і води символізує те, як із пробитого 
списом боку Христа «потекла кров і вода» (пор. Йо. 
19, 34). Святий Йоан Золотоустий повчає: «Ця кров і 
вода є символами хрещення і таїнств (євхаристійних 
дарів). З цих двох народжена Церква […]. З боку 
Христового Бог створив Церкву, як з боку Адамового 
створив Єву». 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 03/2018                                               Рік V 

 

21 січня 2018 
Неділя по Богоявленні, Про Закхея 

Преп. Юрія Хозевіта; преп. 
Домініки; іспов. Еміліяна 

г.8, Єв. 11 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Ефесян  

4:7-13 
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НЕДІЛЯ 21.01.2018  
Неділя по Богоявленні, Про Закхея. 
Преп. Юрія Хозевіта; преп. Домініки; іспов. Еміліяна  
08.45 - Утрення 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я і Боже Благословення в 
день народження для Юлії Грицина 
 
ПОНЕДІЛОК 22.01.2018  
Муч. Полієвкта  
 

ВІВТОРОК 23.01.2018 
Св. Григорія Ніс.; препп. Дометіяна і Маркіяна , Св. 
мучч. Пратулинських  
 

СЕРЕДА 24.01.2018 
† Преп. Теодосія Великого  
 

ЧЕТВЕР 25.01.2018 
Муч. Татіяни  
08.30 - Божественна Літургія 
За Бартоша, про увільнення від злого і мир в родині. 
 

П'ЯТНИЦЯ 26.01.2018  
Мучч. Єрмила і Стратоніка  
08.30 - Божественна Літургія 
За Бартоша, про увільнення від злого і мир в родині. 
 

СУБОТА 27.01.2018 
Віддання Богоявління  
Препмучч. Отців, убитих у Синаї  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Іван Василь Панюс 
 

НЕДІЛЯ 28.01.2018  
Митаря і Фарисея 
Препп. Павла Тебського та Івана Кущника  
08.45 - Утрення 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПОРЯДОК ДУШПАСТИРСЬКИХ ВІДВДИН 
ДУШПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ - КОЛЯДА 

Прошу, щоб в міру можливостей всі домашні в часі 
коляди були в дома. Коли комусь не відповідає 
зустріч по даному порядку, прошу мене повідомити, 
заплануємо так, щоб можна було зустрітись. (тел. 
796 348 352) 
 

Також прошу, щоб належно підготовити стіл до 
молитви. Білий обрус, хрест, свічки, свячена вода, 
Святе Письмо. В часі відвидин Ваш стіл стає 
Престолом на подобу того який є в храмі.  
 

Відносно пожертв в часі коляди, лишається це, що 
було минулого року, прошу в конвертах з написом 
КОЛЯДА (не писати призвищ!!!) приносити до церкви 
і складати на тацу, або до скриночки біля виходу з 
церкви.  
 

Четвер 25 січня 2018 Від год. 16.30 
Drewnica, Przemysław, Mikoszewo 

 

П'ятниця 26 січня 2018 від год. 14.00 
Jantar 

 
ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 

В тому тижні проби хору не буде. 
 

КАЛЕНДАР НА СТІНУ 2018 
У продажі відривний календар на стіну. Ціна одного 
примірника 5 зл. 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
У вівторок 23 січня запрошую на год. 9.00 панів до 
помочі при різанні дерева, яке лежить біля 
приходства. Земля замерзла, тому скористаймо з 
нагоди, що не ма болота. Також є ще до зроблення 
порядки біля вогнища, коло валу. Кожна кількість рук 
придасться. Запрошую до спільної праці. Разом 
можемо більше зробити. 
 

OSOBOWOŚĆ ROKU 2017  
DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO 

 

Дякую всім парафіянам, які віддали на мене свій 
голос в плебісциті. Голосування триватиме до 30 

січня.  
Ks. Paweł został nominowany w kategorii KULTURA – 
proboszcz parafii greckokatolickiej p.w. św. 
Mikołaja w Cyganku/Żeli-chowie, nominowany za to, 
że przywraca dawny blask tej żuławskiej świątyni. 
Aktywnie pozyskuje fundusze na kolejne prace 
restauratorskie i remontowe na terenie parafii (K.52) 
SMS pod nr 72355 o treści K.52  

 

ОПИТУВАНЯ ВІДНОСНО ЗМІНИ КАЛЕНДАРЯ 
В тому році в часі душпастирських відвідин будемо 
проводити опитування відносно переходу з 
юліянського на григорянський календар. Анкет має 
характер інформаційний і не є він вирішальною 
формою питання. Опитування має дати образ 
становища вірних перемисько-варшавської 
архиєпархії до питання календаря (за яким 
способом святкувати церковні свята). 

 
ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 

Стельмах Володимир - 100 zł. 
 

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  
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