
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
6, 22-33. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом 
черев Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми 
вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо 
і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, 
але ми хвалимось і в стражданнях, знаючи, що 
страждання дає терпеливість, терпеливість – досвід, 
а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов 
Бога була вилита в серця наші Святим Духом, що 
нам даний. Христос бо, ще тоді, як ми були безсилі, 
у призначений час помер за безбожних. Навряд чи 
хто за праведника вмирає; бо за доброго може б хто 
і відважився умерти. Бог же показує свою до нас 
любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще 
були грішниками. Отож тим більш тепер, оправдані 
його кров'ю, ми ним спасемося від гніву. Бо коли, 
бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю 
його Сина, то тим більше тепер, примирившися, 
спасемося його життям.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Сказав Господь: Світло тіла – око. Як, отже, твоє око 
ясне, все тіло твоє буде світле. А коли твоє око 
лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, 
що в тобі, темрява, то якою великою буде темрява! 
Ніхто не може двом панам служити: бо або одного 
зненавидить, а другого буде любити, або буде 
триматися одного, а того знехтує. Не можете 
служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам: не 
турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити; 
ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя не 
більше їжі, тіло – не більше одежі? Гляньте на птиць 
небесних: не сіють і не жнуть, ані не збирають у 
засіки; і Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не 
вартніші від них? Хто з вас, журячись, може 
добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу 
чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, 
як вони ростуть: не працюють і не прядуть. Та я кажу 
вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався 
так, як одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні 
є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не 
багато більше вас, маловірні? Тож не турбуйтесь, 
кажучи: що будемо їсти, що пити і в що одягнемося? 
Про все те побиваються погани. Отець же ваш 
небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте 
перше царства Божого та його справедливости, і все 
те вам додасться.  

 
 

РОЗДУМИ НАД ЄВАНГЕЛІЯМ 
ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА 

Рм. 5, 1–10. «Христос умер за нас, коли ми ще 
були грішниками»  
 
Коли ми чинимо гріхи, то відчуваємо внутрішній 
протест проти гріха, дискомфорт і бажання 
якнайшвидше стати перед Богом із покаянням, 
прийти до святого таїнства сповіді, позбутися того 
тягаря. Після сповіді нам стає легше, миліше, 
приємніше, так ніби той тягар спав із плечей, але це, 
знову ж таки, наші відчуття.  
 
Однак перед Богом ми однаково вартісні – і коли 
«грішні», і коли «праведні». Як каже у цьому 
посланні апостол, Бог відкупив людину й помер за 
людину, коли вона ще була грішною. Це важливо 
пам’ятати тоді, коли зневірюємось у власних 
можливостях жити в святості, коли падаємо під тим 
тягарем гріха. Господню любов і вірність ніщо не 
може похитнути. Бог сталий і незмінний у своїй 
поставі до нас, для Нього ми важливі. І то тільки ми 
зневірюємось у собі, а Бог ніколи не 
зневірюється в нас!  

* * * 
Мт. 6, 22-23. «Світло тіла – око. Як, отже, твоє око 
здорове, все тіло твоє буде світле».  
 
Можливо, це видасться дивним, але ми сприймаємо 
обставини завжди суб’єктивно. До прикладу, якщо 
кілька художників будуть змальовувати, скажімо, 
одну й ту ж церкву, то кожен з них зобразить її в 
інший спосіб. Якщо попросити трьох осіб, котрі були 
учасниками однієї події, розповісти про неї, кожен із 
них подасть її в інакший спосіб.  
 
Знаючи нашу схильність до суб’єктивізму, Господь 
нагадує нам, що ми здебільшого сприймаємо 
дійсність через очі. Наскільки ми стаємо вільніші від 
гріхів, настільки можемо бачити все довкола 
чистішим і прозорішим, більш об’єктивним. 
Наскільки ми самі занечищені, забруднені гріхами, 
настільки в спотвореному, у викривленому вигляді 
бачимо все довкола.  
 
Що більше ми преображаємось і змінюємося, 
стаємо ближчі до Бога, то краще все бачимо в 
Бозі і по-Божому, і на все вміємо правильно 
реагувати! 
 

ПОДЯКА 
Дякую панам, які приходили минулого тижня, 
щоб забезпечити дерево: Процик Євген, Процик 
Стефан, Борачук Ігор, Ковалик Юрій, Солодуха 
Ярослав, Стех Михайло, Зарічний Ярослав.  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 25/2017                                               Рік IV 

25 червня 2017 
3-тя по Зісланні Святого Духа. 

Прп. Онуфрія Великого. Прп. 
Петра Атонського. 

Глас 2. Єв. 3. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Римлян  

5, 1-10. 
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НЕДІЛЯ 25.06.2017  
3-тя по Зісланні Святого Духа. 
Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Атонського. 
Глас 2. Єв. 3.  
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
Про здоров'я і всі потрібні ласки для Стефана 
Качоровського 
 

ПОНЕДІЛОК 26.06.2017  
Муч. Акилини; св. Трифілія, єп. Левкусії  
 

ВІВТОРОК 27.06.2017 
† Свщмч. Миколая Чарнецького і 24-х укр. мучч.; 
муч. Омеляна Ковча; прор. Єлисея; св. Методія, 
патр. Царгород.  
 

СЕРЕДА 28.06.2017 
Прор. Амоса; преп. Єроніма Стридонського  
 

ЧЕТВЕР 29.06.2017 
Свят. Тихона, єп. Аматунського  
 

П'ЯТНИЦЯ 30.06.2017  
Мучч. Мануїла, Савела та Ізмаїла  
 

СУБОТА 01.07.2017  
Муч. Леонтія  
 

НЕДІЛЯ 02.07.2017  
Неділя 4-та по Зісланні Святого Духа. Всіх святих 
українського народу. Св. ап. Юди, брата 
Господнього по плоті. 
Глас 3. Єв. 4.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
9.45 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
Про здоров'я і всі потрібні ласки для Ольги Процик 
 

ДЯКІВСЬКІ КУРСИ В УНЕВІ 
Від 25 до 30 червня в Уневі (Україна) проходитимуть 
Дяківскі курси церковної музики. Колиб була потреба 
послуги в парафії священика прошу дзвонити до 
Ельблонга до о. Андрія Сорокі tel. kom. + 48/ 601-
625-496. В парафії в Циганку на протязі 
найближчого тижня богослужінь не буде. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Анна і Петро Остап - 2 000 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" 

 
АНДРЕЯДА 

В днях 26-30 червня 2017 року року в Ілаві 
відбудеться формаційний табір для служащих 
(міністрантів) АНДРЕЯДА. Вік учасників від 8-ого 
року 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.  
 

29 ЧЕРВНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ ЧИН ІНТРОНІЗАЦІЇ 
ПРАВЛЯЧОГО ЄПИСКОПА ЧИКАЗЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА (АЛЕКСІЙЧУКА) 
29 червня 2017 року, у день свята Святих верховних 
апостолів Петра і Павла (за григоріанським 
календарем), у катедральному соборі Святого 
Миколая в Чикаго, США, відбудеться Чин 
інтронізації Правлячого єпископа Чиказької єпархії 
владики Венедикта (Алексійчука). 
 

ЦЕРКОВНИЙ ДРЕС-КОД 

Чи можна ходити до церкви в джинсах, міні-
спідниці, шортах? Яким є найкращий 
“церковний” дрес-код для молодої людини?  
На нашому парафіяльному сайті 
www.cyganek.ndg.pl опубліковано фільм про 
ЦЕРКОВНИЙ ДРЕС-КОД, як зодягатися до церкви. 
Своєю думкою діляться імідж-дизайнер, священик 
та дружина священика, в той час як молодь 
намагається вгадати, як краще одягнутися, коли 
зайдеш до храму. Заохочую подивитися цей фільм. 
Творці відео: 
Патріарша Комісія у справах молоді УГКЦ 
Молодіжний християнський портал «ДивенСвіт» 
Живе Телебачення 
Сценарій та інтерв’ю: Тарас Бабенчук 
Відеооператори: Тарас Галишко, Тарас Бабенчук 
Монтаж і графіка: Тарас Галишко 
Моделі: Марія Антонів, Іван Чихрій 
За підтримки благодійного фонду Реновабіс 


