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Та Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї 
любови, якою полюбив нас, мертвих нашими 
гріхами, оживив нас разом із Христом - благодаттю 
ви спасені! - І разом з ним воскресив нас, і разом 
посадовив на небі у Христі Ісусі; щоб у наступних 
віках він міг показати надзвичайне багатство своєї 
благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви 
спасені благодаттю через віру. І це не від нас: воно 
дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг 
хвалитися. Бо ми його створіння, створені у Христі 
Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був 
приготував, щоб ми їх чинили.  
 
 
 
 
 
Вони пристали в краю Геразинськім, що проти 
Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому 
назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з 
давнього часу вже не носив одежі й мешкав не в 
хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав, припав 
йому до ніг і сказав голосом сильним: “Що мені й 
тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не 
муч мене!” Бо він велів нечистому духові вийти з 
чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді 
в'язали кайданами та ланцюгами й стерегли, та він 
трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус 
же спитав його: “Як тобі на ім'я?” “Легіон!” - відповів 
той, багато бо бісів увійшло в нього. І вони благали 
його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там 
велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони 
просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. І він 
дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в 
свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро та й 
потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи 
кинулись урозтіч і розповіли про це в місті та по 
селах. І вийшли люди подивитися, що сталось. Вони 
прибули до Ісуса й знайшли, що чоловік, з якого 
вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та 
при умі - і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як 
вилікувався біснуватий. Тоді все населення 
Геразинської округи почало його просити, щоб 
відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він 
увійшов до човна й повернувся. А чоловік, з якого 
вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але він 
відпустив його, кажучи: “Вернися додому й розкажи 
все те, що Бог зробив тобі.” Пішов той, сповіщаючи 
по всьому місті, що Ісус зробив йому. 
 

 
 

 
КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 

ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 
345 У Божественній Літургії, яка складається з 
Проскомидії, тобто при готування дарів, Літургії 
Слова і Літургії Євхаристії, звершується таїнство 
спасіння – поєднання Бога і людини у Христі (див. 
Еф. 1, 10), «будування Христового Тіла» (Еф. 4, 12). 
Як на Тайній Вечері Христос насамперед повчав 
апостолів словом, а відтак увів їх у таїнство своїх 
Тіла і Крові, так і в Божественній Літургії Христос 
повчає спільноту вірних, живить їх своїм Словом та 
чинить учасниками Євхаристійної трапези. Христия-
нин уводиться в це таїнство через слухання Слова 
Божого і причастя Господнього Тіла і Крові. 
 

1. Приготування до Божественної Літургії 
346 Перед Божественною Літургією священно-
служителі промовляють Вхідні молитви й зодяга-
ються в богослужбові ризи. У Вхідних молитвах 
священнослужителі моляться перед іконостасом про 
прощення прогрішень і, усвідомлюючи людську 
неміч, благають Господа, заступництвом Пресвятої 
Богородиці, скріпити їх на цю службу. 
 

347 Значення і символіку всіх богослужбових риз 
добре розкриває молитва на облачення стихаря: 
«Як на жениха, положив на мене вінець і, як невісту, 
украсив мене красою». На Літургії священик 
представляє Христа-Жениха перед спільнотою і 
Невісту-Церкву перед Богом.  
 

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, що найнеобхідніше 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. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч.43/2018                                               Рік V 

04 листопада 2018 

23-а Нд. по Зісланні 
Св. Аверкія, єп. Єрапольського  

 

Глас 6. Єв. 1. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Ефесян  

2:4-10 
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НЕДІЛЯ 04.11.2018  
23-а Нд. по Зісланні  
Св. Аверкія, єп. Єрапольського  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПОНЕДІЛОК 05.11.2018  
Муч. Лонгіна, сотника  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Онишкевич Наталія і Йосиф; +Пахолок Катерина і 
Пркоп 
 

ВІВТОРОК 06.11.2018 
Мучч. Арети й інших  
08.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 07.11.2018 
Мучч. Маркіяна й Мартирія  
08.00 - Божественна Літургія 
+Марія Капусняк в 40-ий день від смерти 
 

ЧЕТВЕР 08.11.2018 
⊕ Вмуч. Димитрія Мироточця  
17.30 - Сповідь 
18.00 - Божественна Літургія 
Панахида з поминанням померлих 
+Андрій Комарчевський 
 

П'ЯТНИЦЯ 09.11.2018 
Муч. Нестора; мучч. Капітоліни й Єротіїди  
08.00 - Божественна Літургія 
 

СУБОТА 10.11.2018  
Мучч. Терентія і Неоніли; муч. Параскеви, що в Іконії  
 

НЕДІЛЯ 11.11.2018  
24-а Нд. по Зісланні  
Преп. Анастасії; преп. Аврамія Ростовського  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 

 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Шановні панове. Дякую Вам за ваш часовий вклад у 
праці які Ви до того часу дали для потреб нашої 
парафії. Це великий вклад у зовнішній вигляд 
довкілля нашого храму. Так як біля Вашахих домів, 
так і біля храму праці ніколи не брікує і видно її 
щойно тоді, коли не зробиться. Тому як це можливо 
у ваших графіках праці знайдіть час (до 1-2 години 
на день) щоб прийти і попрацювати при храмі. Варто 
зробити слідуючі речі, щоб кожний з Вас мав 
задоволення з краси довкілля, коли приїжджаєте до 
храму на Божественну Літургію. 
Варто зробити слідуючі речі: 

1. Порізати до кінця дерево, то що лежить за 
хатою. 

 

2. Зробити загальний порядок на подвір'ю 
перед хатою. 

 

3. Перенести столи з ремонтованого дому, на 
стрих в притворі. 

 

4. Огорнути дерево після ремонту церкви з 
2015 року, яке лежить за церквою під валом. 
 

5. Виставити грійники зі стриху на церкву. 
 

Є я переконаний, що довершення тих праць принесе 
Вам задоволення з місця в якому молитеся до 
Всевишнього Бога, який віддає завжди добром за 
добро. 

 

ПОДЯКА 
Дякую парафіянм, які прийшли пограбати листя біля 
церкви. Завдяки Вашої праці навкруги храму 
відчувається більшу красу. Дякую п. Анні Поточній 
за прикбрання портрету Митрополита Андрея 
Шептицького. 
 

АРХИЄПАРХІЯЛЬНА ДУШПАСТИРСЬКА РАДА. 
30листопада 2018 р. в Ольштині відбудеться 
засідання Архиєпархіяльної Душпастирської Ради. У 
темі зборів є аналіз аудитів майнового, 
душпастирського і опитування про календар. Прошу 
членів парафіяльної ради залишитись після Служби 
Божої в церкві, щоб могли ми вибрати троє 
делегатів на раду. 
 

СВЯТО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ 
ПОМИНАННЯ ПОМЕРЛИХ  

У четвер 8-ого листопада відзначаємо пам’ять св. 
Великомученика Димитрія. Згідно з нашою 
традицією у цей день молимося за померлих з 
наших родин. Після Божественної Літургії служимо 
панахиду з поминанням померлих. 

 

«АКСІОС!» – НИЖЧІ СВЯЧЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО 
КУРСУ 

В неділю, 28 жовтня 2018 року семінарійна 
спільнота разом з отцями-вихователями святкували 
величне свято – нижчі свячення семінаристів IV 
курсу, приналежних до Перемисько-Варшавської 
Архиєпархії. Чин нижчих свячень, а саме читця, 
співця і свічконосця трьом братам-семінаристам 
(Віталію Бойку, Дмитру Федлюку та Володимиру 
Алфавіцькому) уділив Високопреосвященний 
Владика Євген Попович, Архиєпископ та 
Митрополит Перемисько-Варшавський. Після 
здійснення чину свячень, Владика Євген очолив 
Архиєрейську Божественну Літургію разом із 
наставниками семінарії. Зі словами вдячності до 
Митрополита від імені новопоставлених звернувся 
брат Віталій Бойко, який сердечно подякував за 
уділення нижчих свячень. На знак вдячності 
Архиєпископові подарували квіти, а хор заспівав 
«Многоліття». Щиросердечно вітаємо новопоста-
влених та молимося в їхньому наміренні, а також 
просимо, щоб Господь благословляв їх на 
життєвому шляху і допомагав нести їхню службу, яка 
приємна Богові. 

Василь Барбуляк 
ІІІ курс 
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