
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Марка  
15:43-16:8 

 
 
 
 
 
 
 
Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, 
зчинилось нарікання гелленістів на євреїв, що вдів 
їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді 
дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали: 
«Не личить нам лишити слово Боже і при столах 
служити. Нагледіть собі, отже, з-поміж вас, брати, 
сімох мужів доброї слави, повних Духа та мудрости, 
а ми їх поставимо для цієї служби; самі ж ми будемо 
пильно перебувати у молитві і служінні слова.» 
Вподобалось це слово всій громаді й вибрали 
Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа, 
Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та 
Миколая, прозеліта з Антіохії, і поставили їх перед 
апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І 
росло слово Боже та множилось число учнів у 
Єрусалимі вельми, і велика сила священиків були 
слухняні вірі.  
 
 
 
 
 
 
- Йосиф Ариматейський, поважний радник, що й сам 
очікував Божого Царства, прибув і, сміливо 
ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же 
здивувався, що вже вмер; і прикликавши сотника, 
спитав його, чи давно помер. Довідавшись від 
сотника, він видав Йосифові тіло; а Йосиф, купивши 
полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його 
у гробі, що був висічений у скелі; потім прикотив 
камінь до входу гробу; Марія ж Магдалина й Марія, 
мати Йосифа, дивились, де його покладено. Якже 
минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати 
Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти та 
намастити його. Рано-вранці, першого дня тижня, 
прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й 
говорили між собою: "Хто нам відкотить камінь від 
входу до гробу?" Але поглянувши, побачили, що 
камінь був відвалений, - був бо дуже великий. 
Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів 
праворуч, одягнений у білу одежу, - і вжахнулись. А 
він до них промовив: "Не жахайтеся! Ви шукаєте 
Ісуса Назарянина, розп'ятого Він воскрес, його нема 
тут. Ось місце, де його були поклали.  

 
 
Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що 
випередить вас у Галилеї: там його побачите, як він 
сказав вам." І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо 
жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо 
боялися.  
 

ВЛАДИКА ВЕНЕДИКТ (АЛЕКСІЙЧУК) 
РОЗДУМИ 

Ді. 6, 1–7. «Ми ж будемо пильно перебувати у 
молитві і служінні слова»  
Ми спостерігаємо непросту картину з життя перших 
християн, коли зростає їхня кількість, починаються 
замішання, бо стає складніше припильнувати усі 
служіння й одночасно не занедбати проповідування 
Євангелія і молитви. Саме тому апостоли обирають 
дияконів – мужів доброї слави, які мають пильнувати 
служіння ближнім.  
Цей уривок нам вказує, наскільки важливо молитися 
і віддавати славу Богові, величати та проповідувати. 
Що б навіть через такі благородні служіння, як 
допомога бідним, вдовам і хворим, не можна 
занедбувати молитви. Це для нас великий знак, 
що без глибоких стосунків з Богом, ми не 
можемо служити ближньому!  

* * * 
Мр. 15, 43 – 16, 8. «Купили пахощів, щоб піти і 
намастити Його».  
Уявімо собі той час, коли Христа арештували, били 
й насміхалися з Нього, коли Він переносив усі 
бичування, ішов Хресною дорогою, падаючи, 
знемагаючи від болю та спраги, коли Його розіп’яли і 
Він помер на Хресті. Жінкам і апостолам, як людям, 
було нелегко пережити це. Кожен з них не був до 
кінця готовий до такого перебігу подій, тому робив, 
що міг, і поводився так, як міг.  
Жінки не могли віддати останньої шани Ісусові 
Христові, бо заходила субота, а в суботу не можна 
було працювати. Тому вони йдуть до гробу рано-
вранці наступного дня після суботи, аби вшанувати 
Його – намастити Його миром.  
Приклад цих жінок вчить нас, що для християнина 
важливо придивлятися до потреб інших, 
прислухатися до того, як Бог хоче через нас 
простягнути до когось руку допомоги. Про кого 
подбати? Кому вділити свою увагу, зусилля, 
старання, час? Уміти побачити потребу іншого – 
цього Бог, без сумніву, завжди очікує від нас. 
Уміймо ж, як ті жінки, рано-вранці, тобто за 
першої ж можливості, побачити того, хто нас 
потребує, і, не вагаючись, допомагати.  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 18/2017                                               Рік IV 

30 квітня 2017 
 

НЕДІЛЯ 3-ТЯ ПІСЛЯ ПАСХИ. 

МИРОНОСНИЦЬ 

Глас 2. Єв. 3. 

Святт. Симеона й Акакія, єпп. 

 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Діяння Апостолів  
6:1-7 
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НЕДІЛЯ МИРОНОСНИЦЬ 30.04.2017  
Святт. Симеона й Акакія, єпп.  
09.30 - Молебень до св. Миколая 
10.00 - Божественна Літургія; За парафію 
11.15 - Благословення Матуристів 
          - Благословення Подружжя Івана і Лариси 
            Поточних в 40-ву річницю вінчання 
 

ПОНЕДІЛОК 01.05.2017  
Преп. Івана, учня Григорія Декаполіта  
08.00 - Божественна Літургія  
Про сили і здоров'я для Володимира Остапа 
 

ВІВТОРОК 02.05.2017 
Преп. Івана, Печерника  
08.00 - Божественна Літургія  
+ Наталія Солодуха і всіх померлих з р. Солодуха і 
Ганас 
 

СЕРЕДА 03.05.2017 
Преп. Теодора Трихіни  
18.00 - Божественна Літургія  
+ Анна Кобляк, Анастазя і Іван Тюхтій 
 

ЧЕТВЕР 04.05.2017 
Свщмч. Януарія й інших  
08.00 - Божественна Літургія  
Про Дари Духа Святого для Марти Остап 
18.00 - Молебень до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 05.05.2017  
Препп. Теодора Сікіота і Віталія  
08.00 - Божественна Літургія  
+ Григорій Лонишин 
 

СУБОТА 06.05.2017  
⊕ Вмуч. Юрія Переможця  
Літургії не буде 
 

НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО 07.05.2017  
Муч. Сави Стратилата  
9.30 - Молебень до Мучеників Перемиських 
10.00 - Божественна Літургія  
За парфію; Про благословення для Олени і 
Ярослава Каровець в 1-у річницю вінчання. 

 
 

ПРОБА ХОРУ 
В тому тижні 04 травня 2017 року о год 18.30 
відбудеться проба парафіяльного хору. Запрошую 
всіх хористів, а також тих хто має бажання 
навчитися співати. Бо хто співає цей два рази 
молиться. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МАТУРИСТІВ 
Сьогодні 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. 
 

ПЕРША П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
Божественної Літургії відвідаю хворих зі Святими 
Тайнами. 
 

ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ 
РЕМОНТ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ 

Звертаюся з проханням до всіх парафіян про 
пожертви на ремонт парафіяльного дому. На 
сьогодні не маємо грошей на черговий етап 
праць. В минулому тижні для фірми 
утилізаційної за утилізацію грузу, який лежав 
біля хати заплачено 1050 зл. Наступний етап 
тобто стіни і дах буде коштувати біля 120 000 зл. 
Яб хотів, щоб в липні 2017 р. майстри 
приступили до праці. Потрібно зібрати 
щонайменше 42 000 зл., щоб мати заплатити 
працівникам. Прошу Вашої помочі. Разом 
зможемо відремонтувати цей дім, так як спільно 
відремонтували ми нашу церкву!  

 

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" 

 

ЗБІРКА НА ПОТЕРПІЛИХ В ВІЙНІ В СИРІЇ 
Згідно з рішенням Митрополита Євгена за 
проханням Директора Карітас і Конференції 
Єпископату Польщі сьогодні 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 

 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ 
В п'ятницю 12 травня 2017 р. о год. 19.00 
відбудуться збори парафіяльної та економічної 
ради. Темою зустрічі будуть: Ремонт парафіяльного 
дому, ремонти в церкві, підготовка Малої Сарепти і 
справи різні. Присутність всіх членів ради 
обов'язкова. 


