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Євангелія від 
Матея 21:33-42 

 
 
 
 
 
Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай 
усе у вас діється в любові. А благаю вас, брати: Ви 
знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї і що 
вони віддали себе святим на службу; то щоб і ви 
також піддавалися таким людям і кожному, хто 
трудиться та працює з ними. Я тішуся приходом 
Степани, Фортуната й Ахаїка: вони вашу 
неприявність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. 
Отож, шануйте таких. Вітають вас Церкви азійські. 
Вітають вас у Господі сердечно Акила і Прискилла з 
їхньою домашньою Церквою. Всі брати вас вітають. 
Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю 
рукою, Павловою. Як хтось не любить Господа, 
анатема на нього! «Маран ата!» Благодать Господа 
Ісуса з вами! Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі!  
 
 

 
 
 
 
Слухайте іншу притчу. Був один чоловік-господар, 
що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, 
видовбав у ньому чавило, вибудував башту, 
винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж 
настала пора винозбору, послав він слуг своїх до 
виноградарів, щоб узяти від них плоди, йому 
належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого 
побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він 
послав інших слуг, більше від перших, але ті 
вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до них 
свого сина, кажучи: Матимуть пошану до мого сина. 
Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між 
собою: Це спадкоємець. Нумо, вб'ємо його й 
заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели 
геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде 
господар виноградника, що зробить з тими 
виноградарями?” “Лютих люто вигубить”, – відповіли 
йому, – “а виноградник винаймить іншим 
виноградарям, що будуть давати йому плоди його 
своєчасно.” Тоді Ісус сказав їм: “Чи в Письмі не 
читали ви ніколи: Камінь, що відкинули будівничі, 
став каменем наріжним? Від Господа це сталось і 
дивне в очах наших. 
 

УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
У вівторок 28 серпня 2018р., празник Успення 
Пресвятої Богородиці. Традиційно вдень того Свята 
посвячуємо зілля і квіти. У молитві освячення до 
Бога священик просить, щоб Він Своїм 
благословенням вчинив усе це цілющим та щоб 
воно також охороняло від недуг і всякого зла. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ 26.08.2018  
13-а Нд. по Зісланні  
Віддання Преображення  
Преп. Максима, ісповідника  
10.00 - Божественна Літургія в Циганку 
Про всі потрібні ласки для Ядвігі Гнатюк 
 

ПОНЕДІЛОК 27.08.2018  
Передсв. Успіння  
† Перенес. мощей преп. Теодосія Печерськ.  
 

ВІВТОРОК 28.08.2018 
⊕ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  
10.00 - Божественна Літургія  
+ Марія, Максим, Стефан, Микола Ромасюк 
18.00 - Божественна Літургія  
Про благословення для Євгена і Ольги Процик в 30-
ту в річницю вінчання. 
 

СЕРЕДА 29.08.2018 
Нерукотворн. Образа ГНІХ; муч. Діомида  
08.00 - Божественна Літургія  
 

ЧЕТВЕР 30.08.2018 
Муч. Мирона  
08.00 - Божественна Літургія  
+ Володимир Рожак, Марта, Дмитро, Євген Зарічні 
 

П'ЯТНИЦЯ 31.08.2018 
Мучч. Флора й Лавра  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Катерина Вербова в 40-ий день від смерти 
 

СУБОТА 01.09.2018  
Муч. Андрія Стратилата й інших  
 

НЕДІЛЯ 02.09.2018  
14-а Нд. по Зісланні  
Прор. Самуїла  
10.00 - Божественна Літургія 
 

І - ОПОВІДІ ПЕРЕДШЛЮБНІ 
У стан подружній наміряються вступити Катерина 
Вербовська, парафія Циганок і Рафал Кокітко, 
парафія Ельблонг. Хтоб знав про якісь перешкоди, 
які не дозволяють важно заключити це подружжя у 
совісті зобов'язаний повідомити душпастиря. 

 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч.34/2018                                               Рік V 

26 серпня 2018 
 

13-а Нд. по Зісланні. 
Преп. Максима, ісповідника 

Глас 4. Єв. 2. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Перше послання 
апостола Павла до 
Корінтян 16:13-24 

 



ПОЖЕРТВИ НА ПАРАФІЮ 
Дякую всім жертводавцям за жертвенність і 
відкритість на потреби нашої спільноти. Нехай 
Господь щедро всім благословить. 

 

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" 

 
НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 

У продажі новий номер нашого церковного часопису 
БЛАГОВІСТ. Ціна 3,5 зл. 
 

ВИЇЗД ДО ПЕРЕМИШЛЯ НА СВЯТКУВАННЯ  
325-ть ЛІТТЯ СОПРИЧАСТЯ 

О. Митрат Андрій Сорока організує виїзд до 
Перемишля на святкування 325 ліття повного 
з'єднання Перемиської Архиєпархії з Апостольським 
Престолом в днях 08-09 вересня 2018 р. Ціна виїзду 
200 зл. з нчлігом і сніданком. Точніші інформації в о. 
Митрата Андрія Сорокі. тел. 601 625 496. 
 

РОЗВАЖАННЯ ЄВАНГЕЛЬСКІ 
1 Кр. 16, 13–24. «Чувайте, стійте у вірі, будьте 
мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в 
любові»  
 
Апостол повчає коринтян, якими вони мають бути 
християнами, звертає увагу на те, щоб вони були 
обачними, вказує, щоб вони стояли і були тверді у 
своїй вірі, були мужніми, витривалими, кріпкими, але 
поряд із тим завершує це повчання словами: «Нехай 
все у вас діється в любові». Звичайно, можна 
перегнути палку в обачності, можна, декларуючи 
свою віру, причиняти прикрість іншим, наша 
мужність також може завдати комусь болю. Тому 
потрібно пам’ятати, що підставою усіх стосунків є 
любов.  
 
Як сказав святий Августин, коли людина любить, то 
вона може робити будь-що, бо ж любов – це є 
Господь. Усе має діятись з любові до інших. І тому 
на збудування будь-яких наших стосунків з 
іншими є завжди один фундамент – любов.  
 

* * * 
 
Мт. 21, 33-42. «Послав він слуг своїх до 
виноградарів, щоб узяти від них плоди, йому 
належні».  
Бачимо, що чоловік, який має виноградник і все 
приготував, щоб з того виноградника отримувати 
вино, винаймає його іншим особам. Коли ж настає 
час винозбору, очікує, щоб вони йому принесли 
плоди. Ці особи дуже жорстоко ставляться до слуг, 
яких господар посилає: одних б’ють, інших 
каменують. Урешті-решт вони вбивають сина, якого 
він послав.  
 
Наше життя дане нам Господом, «винайняте» нам 
Богом, щоб ми його правильно вживали і 

використовували. Якби ми не мали життя, то все 
інше не мало б якоїсь цінності чи вартості. Лише в 
контексті нашого життя все інше може мати якусь 
вартість. Якщо Бог подарував нам життя, то Він 
очікує, щоб ми правильно його використовували й 
приносили Йому плоди в тих чи інших життєвих 
станах. Господь дав життя, а краще сказати, позичив 
– вручив. Воно остаточно не є нашою власністю, ми 
лише використовуємо його й колись станемо перед 
Богом, щоб принести з нього плоди.  
 
Це подібно до того, коли хтось має скарб, гроші й 
старається найкраще вкласти їх, щоб справа 
приносила прибуток, – або в якийсь банк, або в 
бізнес. Так і наше життя – це величезний скарб. І 
питання в тому, куди ми його вкладаємо. А ми 
неминуче кудись його вкладаємо. Якщо ми 
вкладаємо його правильно, то потім у вічності 
будемо мати відсотки з цього, прибутки.  
 

«ХОТІВ БИ, ЩОБ НАША УКРАЇНА БУЛА ТАКОЮ, 
ЩОБИ З НЕЇ НІХТО НЕ БАЖАВ ВИЇЖДЖАТИ», — 

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ 

Хотів би бачити нашу 
державу справедли-
вою, щоб у ній кожна 
людина почувалася 
гідною, вільною. Таке 
бачення України 
висловив Отець і 
Глава Української 

Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав 24 серпня 2018 
року в програмі «Відкрита Церкви» на тему «Церква 
і держава». 

Відповідаючи на запитання ведучого, якою бажав би 
бачити Глава УГКЦ Україну в майбутньому, 
Предстоятель відзначив, що такою, де б справді 
хотілося жити. 

«Щоб з України ніхто не хотів виїжджати. Щоб 
Україна була державою, де права і свободи кожної 
людини могли бути гідно пошановані. Тоді вона 
буде, як казав Блаженніший Любомир, нормально 
функціонуючою», – додав Глава УГКЦ. 

У програмі згадали також слова Блаженнішого 
Любомира про бачення України. Свого часу він 
сказав, що, на жаль, ми були поневолені понад 
двісті років. «Та, слава Богу, тепер маємо свою 
державу. Тепер треба зробити її вповні незалежною 
і подбати, щоб вона нормально діяла. Наші сусіди 
не сміють нам диктували, що маємо робити. Ми 
маємо спокійно розвиватися в кордонах нашої 
держави. І тут нема нічого надзвичайного, це 
нормально», — сказав був світлої пам’яті 
Блаженніший Любомир. 

 http://news.ugcc.ua/ 
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