
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Івана  
5, 1-15. 

 
 
 
 
 
 
 
У той час Петро, обходячи всі місця, прибув і до 
святих, що мешкали в Лідді. Там він найшов одного 
чоловіка, на ім'я Еней, що лежав на ліжку вісім років, 
він був розслаблений. Петро сказав до нього: – 
Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і сам 
постели собі ліжко! І вмить той підвівся. І бачили 
його всі мешканці Лідди та Сарону, й навернулися 
до Господа. Була ж у Яффі одна учениця, на ім'я 
Тавита, що значить у перекладі Дорка, абож Сарна. 
Вона була повна добрих діл та милостині, що 
чинила. І сталося тими днями, що вона занедужала 
й умерла. Обмили її і поклали в горниці. А що Лідда 
лежить близько Яффи, учні, почувши, що Петро там, 
послали двох чоловіків з просьбою до нього: – 
Прийди до нас якомога скорше. Петро встав і пішов 
з ними. І як прийшов, вони його повели у горницю, 
де всі вдови оточили його, плачучи й показуючи 
йому одежу, плащі, які робила для них Дорка, бувши 
з ними. Велівши всім вийти з хати, Петро впав на 
коліна й почав молитися і, обернувшись до тіла, 
мовив: – Тавито, встань! І та відкрила очі, і, 
побачивши Петра, сіла. Він подав їй руку й підвів її, 
і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. 
Довідалась про це вся Яффа, і багато увірувало в 
Господа.  
 
 
 
 
 
 
В той час Ісус прибув до Єрусалиму. А є в 
Єрусалимі Овеча купіль, що зветься по-єврейськи 
Витесда й має п'ять притворів. У них лежала сила 
недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли 
зворушиться вода: бо ангел Господній сходив час 
від часу в купіль і зворушував воду, і хто перший по 
зворушенні води спускався у купіль, видужував, хоч 
би яка була його недуга. Був там один чоловік, що 
нездужав тридцять вісім років. Побачив Ісус, що він 
лежить, і довідавшися, що він вже дуже довго 
нездужає, каже до нього: – Бажаєш видужати? 
Відповідає йому недужий: – Не маю нікого, пане, хто 
б мене спустив у купіль, коли зворушиться вода, бо 
коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. 

 
 
Ісус мовить до нього: – Устань, візьми ложе твоє й 
ходи! І відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе, 
й почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть 
тому, що видужав: – Таж то субота. Не личить тобі 
носити ложе. Той їм відповів: – Той, хто мене 
оздоровив, сказав мені: візьми твоє ложе й ходи. 
Спитали його: – Хто той, що сказав тобі: візьми й 
ходи? Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус 
зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус 
найшов його у храмі й мовив до нього: – Оце ти 
видужав, не гріши ж більше, щоб що гірше тобі не 
сталось. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус 
оздоровив його.  
 

СВ. ІВАН ЗОЛОТОУСТИЙ, ПРО РОЗСЛАБЛЕНОГО 

Не будемо сумувати й падати духом, коли 
нападають на нас спокуси. Коли художник 
золотих речей знає, скільки часу треба тримати 
золото в печі та коли його звідти вийняти, не 
залишаючи його задовго у вогні, щоб воно не 
зіпсувалося і не перегоріло, - тим більше знає 
це Господь Бог. І коли Він бачить, що ми стали 
чистішими, то звільняє нас від спокус, щоб 
через великі випробування ми не спіткнулися і 
не впали. 

 
ВЛАДИКА ВЕНЕДИКТ (АЛЕКСІЙЧУК) 

РОЗДУМИ 
Йо. 5, 1-15. «Не маю нікого, пане, – одрікає йому 
недужий, – хто б мене, коли ото вода зрушиться, 
та й спустив у купіль».  
 
Бачимо, що в особі Христа Бог «показує» себе 
людям і виявляє своє божество, свою любов до 
людини в конкретних обставинах, у конкретній 
потребі. Це засвідчує і сьогоднішній випадок. 
Христос приходить і зауважує біля купелі недужого, 
який хворіє тридцять вісім років. Це була купіль, у 
якій люди зцілювалися. Але, як оповідає цей 
недужий, не було того, хто б його до цієї купелі 
допровадив, коли зрушується вода. Уявімо собі 
лише, що всі тридцять вісім років цей чоловік 
потребував допомоги іншої особи і не було нікого, 
хто б перейнявся його потребою! Але ця історія не 
унікальна, погляньмо довкола себе: скільки є людей, 
які роками чекають на мою допомогу... Відкриймо 
широко свої очі, аби побачити цих людей, які 
очікують на нашу допомогу не днями чи 
місяцями, а роками!  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 19/2017                                               Рік IV 

07 травня 2017 
 

НЕДІЛЯ 4-ТА ПІСЛЯ ПАСХИ. 
РОЗСЛАБЛЕНОГО 

Глас 3. Єв. 4. 

Муч. Сави Стратилата 
 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Діяння Апостолів  
9, 32-42. 
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НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО 07.05.2017  
Неділя 4-та після Пасхи; Св. мч. Сави Стратилата. 
Глас 3. Єв. 4.  
9.30 - Молебень до Мучеників Перемиських 
10.00 - Божественна Літургія  
За парфію; Про благословення для Олени і 
Ярослава Каровець в 1-у річницю вінчання. 
 

ПОНЕДІЛОК 08.05.2017  
† Ап. і єванг. Марка  
18.00 - Божественна Літургія  
 

ВІВТОРОК 09.05.2017 
Свщмч. Василія, єп. Амасійського  
18.00 - Божественна Літургія  
Про здоров'я для Катерини Жмудзінської 
 

СЕРЕДА 10.05.2017 
Свщмч. Симеона; свят. Стефана Волинського  
08.30 - Божественна Літургія  
 

ЧЕТВЕР 11.05.2017 
Апп. Ясона й Сосіпатра; мучч. Максима, Дади й ін.  
08.30 - Божественна Літургія  
18.00 - Молебень до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 12.05.2017  
9-х мучч. у Кизиці; преп. Мемнона, чудотворця  
08.30 - Божественна Літургія  
 

СУБОТА 13.05.2017  
† Ап. Якова, брата св. Йоана Богослова  
09.00 - Божественна Літургія  
 

НЕДІЛЯ САМАРЯНКИ 14.05.2017  
Неділя 5-та після Пасхи; Св. прор. Єремії. 
Глас 4. Єв. 7.  
9.30 - Молебень до Богородиці 
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію 
 

 

ЗБІРКА НА ПОТЕРПІЛИХ В ВІЙНІ В СИРІЇ 
Згідно з рішенням Митрополита Євгена за 
проханням Директора Карітас і Конференції 
Єпископату Польщі в неділю 30-04-2017 р. після 
Божественної Літургії до пушкі Карітас проведено 
збірку на потерпілих в збройному конфлікті в Сирії. 
Зібрано 160 зл. За пожертви щиро дякую. 

 

 

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 

 

ПРОБА ХОРУ 
В тому тижні в четвер 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. 

 

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. 
 

ДЕНЬ ХВОРОГО В УГКЦ. 
Згідно з Постановою Позачергового Синоду 
Єпископів Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ від 16 січня 2006 року, УГКЦ 
в Україні відзначає День хворого у Неділю 
розслабленого. Цього року цей день припадає на 7 
травня 2017 р. Б. Відзначення Дня хворого у нашій 
Церкві має на меті привернути увагу християнської 
спільноти та суспільства загалом до хворих людей, 
їх родин та тих, хто облегшує їхні страждання, 
зокрема медичний персонал та волонтерів. У цей 
день наша спільна молитва та діла милосердя 
мають засвідчити нашу небайдужість та підтримку 
усім тим, хто потребує нашої допомоги. 
 

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. 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!  
 
Парафіяльні жертводавці:  
Петришин Роман - 1 000 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" 

 
 


