
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  

10, 32-33; 37-38; 19, 
27-30. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, всі святі вірою підбили царства, чинили 
справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі 
левам, вогненне полум'я гасили вістря меча 
уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні 
проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. 
Жінки діставали назад своїх померлих, які 
воскресали. Інші загинули в муках, зрікшися від них 
звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші 
зазнали наруг і бичів, кайданів і в'язниці; їх 
каменували, різали пилою, брали на допити; вони 
вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та 
козячих шкурах, злиденні, гноблені, покривджені; 
вони, яких світ був невартий, блукали по пустинях, 
по горах, по печерах та земних вертепах. І всі вони, 
дарма що мали добре свідчення віри, не одержали 
обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони 
не без нас осягли завершення. Тому й ми, маючи 
кругом себе таку велику хмару свідків, відкиньмо 
всякий тягар і гріх, що так легко пристає до нас 
навколо, і біжімо витривало до змагання, що 
призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, 
засновника й завершителя віри, який, замість 
радости, що була перед ним, витерпів хрест, не 
звертаючи уваги на сором, і возсів праворуч Божого 
престолу.  
 

 
 
 
 
 

 
Сказав Господь своїм учням: Кожний, хто визнає 
мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм 
Отцем небесним. А хто мене зречеться перед 
людьми, того й я зречусь перед Отцем моїм 
небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж 
мене, той мене недостойний. І хто любить сина або 
дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто 
не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той 
мене недостойний. Тоді озвавсь Петро і сказав до 
нього: – Ось ми покинули все й пішли за тобою; що 
будемо за те мати? Ісус відповів їм: – Істинно кажу 
вам: ви, що пішли за мною, як новий світ настане, 
коли Син чоловічий сяде на престолі своєї слави, 
сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб 
судити дванадцять колін Ізраїля. І кожний, хто задля 
імени мого покине дім. братів, сестер, батька, матір, 
жінку, дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя 
вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть 
останніми, а останні – першими.  
 

 
РОЗДУМИ НАД ЄВАНГЕЛІЯМ 

ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА 
Євр. 11, 38 – 12, 2. «Маючи навколо себе таку 
велику хмару свідків… біжімо витривало до 
змагання, що призначене нам, вдивляючись 

пильно в Ісуса, засновника й завершителя віри» 
 

Усі ми віруємо в Бога, але у слово «вірую» кожен 
вкладає своє поняття, розуміння, кожен з нас по-
різному зростає у цій «своїй» вірі. Тому важливо, 
щоб ми мали когось, хто є прикладом віри для нас. 
Церква окреслює цих осіб як святих, тобто тих, які 
своїм життям, не зважаючи на зовнішні обставини, 
попри типи характеру, які вони мали, були витривалі 
в вірі, слідували, вірували і йшли за Господом і 
уподібнились до Нього у святості.  
Так само і ми, вдивляючись у подвиги святих, 
будьмо витривалі в цій дорозі за Господом. І 
тоді отримаємо свою нагоду, як і усі ті свідки, які 
вдивлялися пильно в Ісуса Христа.  
 

* * * 
 
Мт. 10, 32-33. 37-38; 19, 27-30. «Кожний, отже, хто 

визнає мене перед людьми, того і я визнаю 
перед моїм Отцем Небесним». 

У своєму житті ми неминуче свідчимо або не 
свідчимо про Бога. Хоч дуже часто живемо в ілюзії, 
що можемо дотримуватися нейтрального стану, але 
це не є так. Загалом завжди робимо крок або в бік 
Бога, або від Бога. Часто тішимо себе думками, що 
ті чи інші обставини наблизять нас до Господа, або 
нарікаємо, що деякі ситуації віддаляють нас від 
Нього. Насправді будь-які обставини можуть як 
наблизити нас до Бога, так і віддалити від Нього. Це 
цілковито залежить від постави кожного з нас. 
Обставини самі по собі не роблять нас ні святими, ні 
грішними.  
 
Ми святкуємо пам’ять всіх святих. Це ті, які зуміли 
всі обставини свого життя використати так, щоб 
жити досконало, свято. Вони не мали кращих чи 
гірших умов від нас. Вони мали такі ситуації, які дав 
їм Бог. По-людськи, можливо, інколи вони були 
легшими від наших, але здебільшого набагато 
важчими. Усе все це посилав їм Господь, щоб саме 
в цих обставинах вони прийшли до святості. Так 
само послав нам і наше життя. Господь посилає 
нам кожну людину, кожну подію, дає нам працю, 
родину, щоб саме там, у тих конкретних 
обставинах нашого життя, ми визнавали й 
свідчили нашу віру в Нього.  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 24/2017                                               Рік IV 

11 червня 2017 
Всіх святих. 

Св. прпмчц. Теодосії, діви. 
Глас 8. Єв. 1 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Євреїв  

11, 33 - 12, 2. 
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НЕДІЛЯ 11.06.2017  
Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих. 
Св. прпмчц. Теодосії, діви. 
Глас 8. Єв. 1  
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію; Про здоров'я для Стефана Панюса 
 

ПОНЕДІЛОК 12.06.2017  
Початок Посту Святих Апостолів (Петрівки)  
Преп. Ісаакія Далматського  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Славомир Оленич 
 

ВІВТОРОК 13.06.2017 
Ап. Єрмія; муч. Єрмея  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Славомир Оленич 
 

СЕРЕДА 14.06.2017 
Муч. Юстина, філософа й ін.  
18.00 - Божественна Літургія  
+ 40-ий день від смерти Славомира Оленич 
 

ЧЕТВЕР 15.06.2017 
Св. Никифора, патр. Царгородського  
10.00 - Божественна Літургія  
+ Григорій Лонишин в 3-ю річницю смерти 
 

П'ЯТНИЦЯ 16.06.2017  
Муч. Лукиліяна і тих, що з ним  
 

СУБОТА 17.06.2017  
Св. Митрофана, патр. Царгородського  
 

НЕДІЛЯ 18.06.2017  
Неділя 2-га по Зісланні Святого Духа. 
Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського. Св. мч. Косми, 
пресвітера вірменського. Глас 1. Єв. 2  
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію; Про здоров'я для Наталії Смик 
 

МАЛА САРЕПТА 
Згідно з довголітньою традицією у нашій парафії і в 
тому році відбудеться Мала Сарепта. Буде вона 
проходити 15 червня 2017 року. Звертаюся з 
проханням до пань, щоб на цей день спечи тісто. 
Також прошу щоб тісто принести вже покроєне в 
тектурових опаковках - НЕ В БЛЯШКАХ. Тому що 
бляшкі потому залягають і не ма кому їх відібрати. 
Панів попрошу щоб прийти у середу 14 червня 2017 
на год. 16.00 щоб підготовити площу. Прошу взяти 
хто має подкашаркі і додаткові косяркі, щоб швидше 
скосити траву. Дуже прошу молоді подружжя про 
заангажування у процес підготовки і перебігу Малої 

Сарепти. Прийдіть, старші покажуть, що і як робити, 
щоб помалу переймати це діло.  
 

ПРОГРАМА 
15 червня 2017 р. 
9.45 - Молебень до Святого Миколая 
10.00 - Божественна Літургія 
11.30 - Кава і тісто 
12.00 - Гри і забави  
13.00 - Перерва на суп 
13.30 - Виїзд над море кожний своїм транспортом 
(опікуни груп відповідають за своїх учасників) 
16.00 - Вогнище 

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Н.Н. - 5 000 зл. на реновацію пам'ятника о. 
Никодима Стецури. 
 

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" 

 

АНДРЕЯДА 
В днях 26-30 червня 2017 року року в Ілаві 
відбудеться формаційний табір для служащих 
(міністрантів) АНДРЕЯДА. Вік учасників від 8-ого рок 
ужиття. У програмі: спільна молитва, літургійні 
вправи, гри, забави, спільні виїзди. Прошу 
зголошуватися до середи до мене. 
 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В ЯНТАРІ 
В кожну неділю від 25 червня до 27 серпня 2017 
року в Янтарі в нижньому костелі при вул. Гданській 
26а о год. 07.15 буде служитись Божественна 
Літургія св. Івана Золотоустого. Прошу всіх 
парафіян, щоб цю інформацію передавали всім, а 
особливо працівникам з України, які в часі вакації 
працюють над морем. Не знеохочуйтесь байдужістю 
у нас перебуває сила Духа Святого, який кличе до 
проповідування Божого Слова.  
 

Ks. PAWEŁ POTOCZNY – SZCZEGÓLNIE 
ZASŁUŻONY DLA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI 

Nagrody Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego 
przyznawane są od 1991 roku dla doceniania działań 
oraz inicjatyw na rzecz nowodworskiej Gminy, w 
szczególności związanych z: działalnością społeczną, 
charytatywną, kulturalną, edukacyjną oraz 
osiągnięciami gospodarczymi, naukowymi i sportowymi. 
Gala wręczenia Nagród Burmistrza Nowego Dworu 
Gdańskiego 2017 odbyła się w Sali Żuławskiego 
Ośrodka Kultury. W piątkowy wieczór na chwilę przed 
otwarciem Dni Miasta Nowego Dworu Gdańskiego 
laureaci odebrali statuetki oraz podziękowania od 
burmistrza Jacka Michalskiego. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się laureaci nagród z lat wcześniejszych, 
przedstawiciele żuławskich samorządów, firm, 
stowarzyszeń, placówek edukacyjnych, kulturalnych i 
sportowych. 
Tegoroczni laureaci 26 edycji Nagród Burmistrza 
Nowego Dworu Gdańskiego to: Stanisław Bobrowicz, 
Paweł Adamowicz, Ksiądz Paweł Potoczny, Chór 
Sursum Corda, Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina 
oraz Willa Restauracja Joker. 
Gratulujemy nagrodzonym. 


