
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Йоана  
20, 19-31. 

 
 
 
 
 
 
 
В тих днях руками апостолів робилося багато знаків 
і чудес у народі. Усі вони були однодушно у притворі 
Соломона, і ніхто інший не насмілювався до них 
приставати, але народ хвалив їх вельми. Віруючих 
дедалі більше й більше приставало до Господа, 
сила чоловіків і жінок; так що й на вулиці виносили 
недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як 
ішов Петро, бодай тінь його на кого з них упала. 
Сила людей збиралась і з довколишніх міст 
Єрусалиму, несучи хворих та тих, яких мучили 
нечисті духи, і вони всі видужували. Устав тоді 
первосвященик і всі ті, що були з ним, – була то 
секта садукеїв, – і повні заздрощів, наклали руки на 
апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але 
вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, 
вивівши їх, мовив: – Ідіть, станьте в храмі і говоріть 
до народу всі слова життя цього.  
 
 
 
 
 
 
Коли настав вечір, того самого дня, першого в тижні, 
і двері були замкнені там, де були учні, зі страху 
перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й 
каже їм: – Мир вам! Сказавши це, показав їм руки й 
бік. І зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус 
їм каже: – Мир вам! Як мене послав Отець, так я 
посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже їм: 
– Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи – 
відпустяться їм, кому ж задержите – задержаться. 
Тома ж, один з дванадцятьох, на прізвище Близнюк, 
не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому 
сказали: – Ми бачили Господа. Він відповів: – Як не 
побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого 
пальця у місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не 
вкладу в його бік, не повірю! По вісьмох днях учні 
його знову були в домі, і Тома був з ними. Увіходить 
Ісус – а двері були замкнені – і стає посередині й 
каже: – Мир вам! Потім каже до Томи: – Вложи сюди 
твій палець і глянь на мої руки. І простягни твою 
руку і вклади її у бік мій. І не будь невіруючий, але 
віруючий! Тома відповів і сказав до нього: – Господь 
мій і Бог мій! Каже йому Ісус: – Тому що ти бачив 

 
 
мене, віруєш. Щасливі ті, які не бачили й увірували! 
Багато ще й інших чудес сотворив Ісус на очу своїх 
учнів, що їх не записано в цій книзі. А ці записано, 
щоб ви увірували, що Ісус – Христос, Син Божий, та 
увірувавши, щоб мали життя в його ім'я.  
 
 

ВЛАДИКА ВЕНЕДИКТ (АЛЕКСІЙЧУК) 
РОЗДУМИ 

Ді. 5, 12–20. «Усі вони перебували однодушно»  
Щоб пізнавати правду, щоб бачити щось об’єктивно, 
дуже важливо дивитись з різних сторін, з різних 
позицій, з різних середовищ. І саме це завжди 
збагачує нас, чийсь погляд, чийсь підхід чи 
розуміння. Тому не біймося інших позицій, інших 
думок, інших переконань. Вони допомагають нам 
побачити ситуацію чіткіше, доповнити своє 
розуміння того, що відбувається. І в цьому полягає 
однодушність. Не у тому, що всі починають думати 
однаково, а в тому, що єдність урізноманітнює. Коли 
ми сприймаємо одні одних, то все більше 
доходимо до цієї правди, якою є Господь. І в цій 
Божій правді всі ми стаємо однодумні, 
однодушні та єдині!  

* * * 
Йо. 20, 19-31. «Господь мій і Бог мій!»  
Коли чуємо Євангеліє про Тому, то одразу, майже 
автоматично, наче осуджуємо його. Навіть маємо 
певний «титул», яким його називаємо, – Невіруючий 
Тома. Однак питання не в тому, чи Тома був 
віруючий чи невіруючий, – це був лише один момент 
його життя. В іншу мить він визнає свого Спасителя 
Господом і Богом. Але ця ситуація показує, що Тома 
був правдивий перед Богом. Він у силу свого 
розуміння, в силу ситуації, в якій опинився, бо не був 
з апостолами, засумнівався і висловив те, що мав на 
серці. І саме ця правдивість була важлива.  
Господь очікує від нас, щоб ми не грали ролі. Адже 
Тома міг легко погодитися з тим, що сказали 
апостоли, прийняти їхню думку, але він не побоявся 
сказати те, що насправді думав.  
Це дуже важливо для нас – не грати ролі! 
Висловлювати Богові те, що переживаємо. Саме 
тоді Бог явить нам те, що потрібне, аби ми могли 
сказати, як Тома: «Господь мій і Бог мій!» Ці слова 
виявляють, що Тома носив у собі віру в те, ким є 
Христос, – Господом і Богом. Тому не біймося жити 
в правді перед Богом! Бог хоче, щоб ми жили в 
правді, бо лише тоді Він може прийти до нас і 
промовити!  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 17/2017                                               Рік IV 

23 квітня 2017 
 

НЕДІЛЯ 2-ГА ПІСЛЯ ПАСХИ. 

ТОМИНА. АНТИПАСХА. 

 
СВВ. МЧЧ. ТЕРЕНТІЯ, ПОМПІЯ 

І ТИХ, ЩО З НИМИ. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Діяння Апостолів  
5, 12-20. 
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ТОМИНА НЕДІЛЯ 23.04.2017  
Мучч. Терентія, Помпілія і тих, що з ними  
10.00 - Божественна Літургія  
 
ПОНЕДІЛОК 24.04.2017  
Свщмч. Антипа, єп. Пергамського  
18.00 - Божественна Літургія  
 

ВІВТОРОК 25.04.2017 
Іспов. Василія, єп. Парійського  
18.00 - Божественна Літургія  
 

СЕРЕДА 26.04.2017 
Свщмч. Артемона Лаодикійського 
08.30 - Божественна Літургія  
 

ЧЕТВЕР 27.04.2017 
Іспов. Мартина, Папи Римського  
08.30 - Божественна Літургія  
18.00 - Молебень до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 28.04.2017  
Апп. Аристарха, Пуда і Трохима  
18.00 - Божественна Літургія  
 

СУБОТА 29.04.2017  
Мучч. Агапії, Ірини й Хіонії 
09.00 - Божественна Літургія  
 

НЕДІЛЯ МИРОНОСНИЦЬ 30.04.2017  
Святт. Симеона й Акакія, єпп.  
09.30 - Молебень до св. Миколая 
10.00 - Божественна Літургія  
11.15 - Благословення Матуристів 
          - Благословення Подружжя Івана і Лариси 
 Поточних в річницю вінчання 
За парафію; Про Боже благословення для 
Лариси і Івана Поточних в 40-ву річницю 
вінчання.  

 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі при виході з церкви новий номер нашого 
церковного часопису БЛАГОВІСТ. В номері 
послання великодні Патріарха Святослава і Владик 
з Польщі. Ціна примірника 3,5 зл. 

 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МАТУРИСТІВ 
В наступну неділю після Божественної Літургії 
будемо уділяти благословення для матуристів з 
нашої парафії. Також у Божественні Літургії будемо 
просити потрібних ласк для всіх, хто приступає до 

матуральних екзаминів. Запрошую до спільної 
молитви матуристів і їх родини, щоб просити у Бога 
витривалости і потрібних ласк і дарів в нелегкий час 
матурального випробування. 
 

ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ 
Прелевський Чеслав (Мікошево) - 200 зл; Павло 
Грицина (Ряшів) - 50 зл.; Солодуха Леслава - 500 зл. 
 

Пригадую що до кінця року можна складати 
пожертви з дописом "Darowizna na cele kultu 
religijnego". В розчисленні річного податку PIT за 
2016 можна пожертву 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" 

 

ПОЖЕРТВИ ЗІБРАНІ В ЧАСІ СВЯТ ВЕЛИКОДНІХ 
Божий Гріб - 460 зл. (1/2 Свята Земля 230 зл., 1/2 
Потреби Парафії 230 зл.); Таца в 2-ий день Свят - 
Потреби Духовної Семінарії в Любліні - 791 зл.; 
Великодня свічка Карітас - 210 зл. 
Всі пожертви передано на визначені банкові 
рахунки. За всі пожертви щиро дякую. 
 

ЗБІРКА НА ПОТЕРПІЛИХ В ВІЙНІ В СИРІЇ 
Згідно з рішенням Митрополита Євгена за 
проханням Директора Карітас і Конференції 
Єпископату Польщі у наступну неділю після 
Божественної Літургії до пушкі Карітас проведемо 
збірку на потерпілих в збройному конфлікті в Сирії. 

 

ЗБІРКА НЕ РЕМОНТ КАПЛИЦІ НА ГОРІ ЯВІР 
Рішенням Владики Євгена, з рекомендації 
економічної ради, у травні 2017 року, замість 
катедратикум будуть збиратися гроші на ремонт 
церкви на Горі Явір, яку нещодавно вдалося нам 
відсудити і повернути законному власнику. Збірка 
має бути проведена не у першу неділю травня але у 
другу, тобто 14.05.2017 року 

 

ТАБОРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ САРЕПТА 
Від 12 квітня 2017 року можна реєструватися на літні 
відпочинкові табори, які організує Молодіжне 
Брацтво Греко-Католицької Молоді САРЕПТА. 
Табори будуть проходити в Новиці і в Команчі. Точні 
інформації про терміни і реєестрація на сайті 
брацтва: http://www.bractwosarepta.pl/ 

 

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 п. Івана Онишкевича тел. 607 367 524. Ще є 8 
вільних місць. 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. 

 
Св. Миколай Вісник - Бюлетень греко-католицької парафії 
Святого Миколая в Циганку - Желіхові: Редактор: о. Павло 
Поточний: e-mail: pwpotoczny@gmail.com:  Парох: о. Павло 

Поточний тел. моб.: +48 796 348 352 Parafia Greckokatolicka 
p.w. św. Mikołaja w Żelichowie  nr konta:  

37 8308 0001 0000 1254 2000 0010 


