
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
4, 12–17. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, кожному з нас дана благодать в міру 
Христових дарів. Тому й сказано: Зійшовши на 
висоту, полонив він полонених, і дав людям дари. 
Те «зійшовши» що означає, як не те, що він був 
зійшов униз у найнижчі частини землі? Той же, хто 
був зійшов униз, є той самий, що зійшов вище всіх 
небес, щоб усе наповнити. І він настановив одних 
апостолами, інших пророками, ще інших 
євангелистами, пастирями, і вчителями, для 
вдосконалення святих на діло служби, на будування 
тіла Христа, поки ми всі не дійдемо до єдности у вірі 
й до повного пізнання Божого Сина і не станемо 
дорослим мужем, у міру повного зросту, повноти 
Христа.  
 
 
 
 
 
В тому часі зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус 
вернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і 
оселивсь у 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 світло. З того часу Ісус почав 
проповідувати й говорити: Покайтесь, бо царство 
небесне близько.  

 
ПРЕОСВ. ВЕНЕДИКТ, ЄПИСКОП ЛЬВІВСЬКИЙ 

Богоявлення Господнє 
Вчора ми святкували гарне свято. Ми по-різному 
називаємо його – Йордан, Водохреща. Але 
найбільш вірніша назва цього свята – це 
Богоявління. Бог явився. Для нас важливо пам’ятати 
про те, що Бог явився. Він явився тому, щоб 
засвідчити нам, що ми покликані до життя 
божественного, життя вічного. 
Йордан – це не лише свячення води, і чим більше 
ми поштовхаємося, тим краще. Йордан – це не лише 
те, що ми кропимо домівки. Це важливо, але це не 
основне. Свято Богоявління – це свято 
усвідомлення, що ми покликані до життя вічного, що 
Бог явився, щоб нам звістити про це. Богоявління –  

 

це також свято, яке нагадує, що ми також як 
християни маємо являти цього Бога в своєму житті. 
Хай це свято для нас буде великим святом радості, 
що вічність на кожного з нас чекає. 
 

ДУШПАСТИРСЬКІ ВІДВІДНИ - КОЛЯДА 
Після свята Богоявлення від п'ятниці починаються 
душпастирські відвідини. Метою відвідин є спільна 
молитва і зустріч. Тому прошу, щоб в міру 
можливостей всі домашні 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.  
 

ТРАНСМІСЯ ЙОРДАНУ З ПЕРЕМИШЛЯ 
23 січня 2017 року на канілі TVP 1 о годині 12.55 
буде ретрансмісія Божественної Літургії свята 
Богоявлення з Перемишля 
 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 04/2017                                               Рік ІV 

 

22 січня 2017 
 

Неділя по Богоявленні 
Муч. Полієвкта 

 

Глас 6. Єв.9. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до до Ефесян  

4, 7-13. 
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НЕДІЛЯ 22.01.2017  
Неділя по Богоявленні  
Муч. Полієвкта  
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
 

ПОНЕДІЛОК 23.01.2017  
Св. Григорія Ніс.; препп. Дометіяна і Маркіяна , Св. 
мучч. Пратулинських  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

ВІВТОРОК 24.01.2017 
† Преп. Теодосія Великого  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

СЕРЕДА 25.01.2017 
Муч. Татіяни  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

ЧЕТВЕР 26.01.2017 
Мучч. Єрмила і Стратоніка  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

П'ЯТНИЦЯ 27.01.2017  
Віддання Богоявління  
Препмучч. Отців, убитих у Синаї  
 

СУБОТА 28.01.2017  
Препп. Павла Тебського та Івана Кущника  
 

НЕДІЛЯ 29.01.2017  
Закхея 
Поклоніння кайданам св. ап. Петра  
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
Богдана Гнатюка 
 

НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
22-01-2017 - 29-01-2017 

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 
Романа Стороняка, пароха Моронга і Орнети, 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. Аміь. 

 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
 

27-01-2017 
Зих Тереса, Панюс Богдан і Галина, Онишкевич 
Марія і Іван 
 

Від лютого 2017 р. в нашій парафії міняємо 
спосіб прибирання храму. Церкву погодилася 
прибирати п. Беата Павловська з Желіхова. Так 
як швидше будо оголошуване складка на місяць 
від лютого 2017 виносить 15 зл. Вплати приймає 
п. Ольга Вербовська зі Стегни. 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ПОТЕРПІЛИХ В ПОЖЕЖІ 
В минулому тижні в Гняздові згоріла хата, в якій 
проживало 8 осіб. Це дім доні нашої парафіянки п. 
Бєляк з Осташева. Люди лишилися без нічого, а і в 
родині жінка вагітна в 8-ому місяці. Тому в нашій 
парафії, в наступну неділю після Божественної 
Літургії, до пушкі Карітас проведемо збірку на 
потреби потерпілих. Більше інформації можна 
знайти на інтернетсайті нашої парафії. В році 
Дияконії - служінні ближньому буде це наша лепта 
для потребуючих. Будьте щедрими, добро завжди 
повертається! 

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Малгожата Ксьонжек-Чермінська (Гданск) - 50 зл.; 
Н.Н. - 100 зл.; Н.Н. - 500 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" 

 
ПОРЯДОК КОЛЯДИ 

Niedziela 22.01.2017 
Stegna od 13.00 

ul. Morska, Gdańska, Kopernika, Jagiełły, Słoneczna, 
Elbląska. 

Poniedziałek 23.01.2017 od. 9.30 
Płonina, Kąty Rybackie, Sztutowo, Stegna ul. Boczna, 

Zielona, Lipowa, Powstańców Warszawy, Grunwaldzka. 
Wtorek 24.01.2017 od. 9.30 

Głobica, Rybina, Żelichowo, Orłowo, Nowy Dwór 
Gdański  

Środa 25.01.2017 od. 9.30 
Jeziernik, Nowa Cerkiew, Gniazdowo 

Czwartek 26.01.2017 od 9.30 
Kępiny Małe, Marzęcino ul. Wałowa, Główna. 

Brzozowa, Polna, Graniczna 


