
 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія  
від Матея  

5, 1–16. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, знаємо, що тим, які люблять Бога, 
покликаним за його постановою, усе співдіє на 
добро. Бо яких він передбачив, тих наперед 
призначив, щоб були подібні до образу Сина його, 
щоб він був первородний між багатьма братами; 
яких же наперед призначив, тих і покликав; і яких 
покликав, тих оправдав; яких же оправдав, тих і 
прославив. Що отже скажемо на це? Коли Бог за 
нас, хто проти нас? Він власного Сина свого не 
пощадив, а видав його за всіх нас; як, отже, разом із 
ним не дасть нам усього? Хто буде винуватити 
вибраних Божих, коли Бог оправдує, хто засудить? 
Христос Ісус, який умер, щобільше – й воскрес, що 
по правиці Божій, – він заступається за нас. Хто нас 
відлучить від любови Христа? Горе чи страждання, 
чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи 
небезпека, чи меч? Бо написано: За тебе нас увесь 
день убивають, уважають нас за овець, призначених 
на заріз. Але в усьому цьому маємо повну перемогу 
завдяки тому, хто возлюбив нас. Бо я певний, що ні 
смерть, ні життя, ні ангели, ні власті, ні теперішнє, ні 
майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше яке 
сотворіння не зможе нас відлучити від Божої 
любови, що в Христі Ісусі, Господі нашім.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Одного разу за Ісусом ішла велика сила людей з 
Галилеї, з Десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з 
Зайордання. Побачивши народ, він зійшов на гору. І 
коли сів, підійшли до нього його учні; і він, відкривши 
уста, почав навчати їх: Блаженні вбогі духом, бо їхнє 
царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують 
землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. 
Блаженні голодні та спраглі справедливости, бо 
вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони 
зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо 
вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони 
синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані 
за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, 
коли вас будуть зневажати, гонити та наговорювати 
всяке лихо на вас, обмовляючи, мене ради. Радійте 
й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі; так 
бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви 
– сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною 
зробити? Ні на що не придатна більше, хіба – 
викинути її геть, щоб топтали люди. Ви – світло 

 
світу. Не може сховатись місто, що лежить на верху 
гори. І не запалюють світла і не ставлять його під 
посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у 
хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, 
щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли 
вашого Отця, що на небі.  
 
 

РОЗДУМИ НАД ЄВАНГЕЛІЯМ 
ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА 

Рм. 8, 28–39. «Хто нас відлучить від Христової 
любові? Горе чи утиск, чи переслідування, чи 
голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч?»  
Апостол Павло категорично вказує на те, що ніщо 
зовнішнє, що б не діялось і не відбувалось, не може 
нас віддалити від Ісуса Христа. Згадаймо тут 
приклад мучеників, навіть коли їм відбирали життя, 
але не могли тоді відібрати від них Господа. До того 
ж, вони раділи, що можуть потерпіти за Господа!  
 
Ми ж часто невдоволені щоденними обставинами, 
нарікаємо на них, маємо претензії до когось чи до 
чогось. Це означає, що нам бракує розуміння, що 
все є так, як нам дав Господь. Будьмо свідомі, що ті 
обставини, складні та проблематичні, вони не є 
понад нашу силу. Які б труднощі нам ставали на 
перешкоді, ми завжди можемо залишитися з 
Богом.  
   
Мт. 5, 1–16. «Блаженні ви, коли вас будуть 
зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо 
на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й 
веселіться, бо нагорода ваша велика на небі».  
Господь називає блаженствами те, що ми по–
людськи вважаємо терпінням, несправедливістю і 
чого не бажаємо ні собі, ні своїм близьким. Коли 
настають будь–які проблеми, ми швидше хочемо їх 
позбутися. Навіть коли і знаємо, що шлях до 
блаженства проходить через труднощі, все одно 
нелегко сприйняти, що Господь послав їх нам.  
 
Інколи першим почуттям, яке можемо мати у важких 
і проблематичних ситуаціях, є злість: на ворогів, на 
ближніх, на себе, навіть і на Бога. Але якщо 
сприйняти кожну з цих ситуацій як таку, що її 
дарував Господь, щоб ми змінювалися, ставали 
ближчими до Нього, зростали в Ньому, тоді 
зможемо відшукати той сенс, який закладений у 
кожній події. Уміймо всі невигоди нашого життя 
сприймати як нагоди стати ближчими до Бога та 
ставати активнішим учасником Його Царства! 
 

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

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 26/2017                                               Рік IV 

02 липня  017 

4-та по Зісланні Святого Духа. 
Всіх святих українського 

народу 

Глас 3. Єв. 4. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Римлян  

8, 28–39. 
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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 
За парафію, Про здоров'я для Наталії Смик 
9.45 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
Про здоров'я і всі потрібні ласки для Ольги Процик 
 

ПОНЕДІЛОК 03.07.2017  
Свщмч. Методія, єп. Патарського  
18.00 - Божественна Літургі 
+ Славомир Оленич 
 

ВІВТОРОК 04.07.2017 
Муч. Юліяна Тарсійського  
18.00 - Божественна Літургі 
+ Славомир Оленич 
 

СЕРЕДА 05.07.2017 
Свщмч. Євсевія, єп. Самосатського 
18.00 - Божественна Літургі 
+ Славомир Оленич 
 

ЧЕТВЕР 06.07.2017 
Муч. Агрипини  
17.30 - Молебень до св. Миколая 
18.00 - Божественна Літургі 
+ Славомир Оленич 
 

П'ЯТНИЦЯ 07.07.2017  
⊕ Різдво св. Йоана Хрестителя 
09.00 - Божественна Літургі 
+ Славомир Оленич; + Володимир і Софія Вербовий 
і всіх померлих з родини. 
18.00 - Божественна Літургі 
 

СУБОТА 08.07.2017  
Препмуч. Февронії  
09.00 - Божественна Літургі 
+ Славомир Оленич 
 

НЕДІЛЯ 09.07.2017  
Неділя 5-та по Зісланні Святого Духа. 
Преп. Давида Солунського  
Глас 4. Єв. 5.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
9.30 - Молебень до мучеників Перемиських 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 

40-ий день від смерти Блаженішого Любомира 
Гухара 
 

ПРАЗНИК СВ, ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 
В тому тижні в п'ятницю 07 липня 2017 року 
припадає свято Різдво св. Івана Хрестителя. Також є 
це перша п'ятниця місяця. Винятково ранішня 
Служба Божа буде служитись о год. 9.00. Після 
обіду як звичайно о год. 18.00. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
 

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" 

 

МОЛИТОВНЕ НАМІРЕННЯ ПАПИ НА ЛИПЕНЬ 2017 
Протягом липня Папа Франциск заохочує молитися 
за тих, які віддалилися від віри й за те, щоб 
свідчення християн допомагало їм відкривати 
Господню близькість. Про це йдеться в молитовному 
наміренні, призначеному на цей місяць для членів 
«Апостольства Молитви»/«Мережі молитви в 
наміреннях Папи». У липні воно є євангелізаційним: 
«За наших братів і сестер, які віддалилися від 
віри, щоб також і завдяки нашим молитвам та 
євангельському свідченню вони змогли наново 
відкрити близькість милосердного Господа й 
красу християнського життя». 

Програма заходів за участю Патріарха 
Святослава 

21.07.2017 – п’ятниця 
10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія на Горі 
Явір та посвячення хреста в пам’ять 70-ї річниці 
акції «Вісла». 
17:00 – Посвячення Сарептянського Центру в 
Новиці. 
22.07.2017 – субота 
10:30 – Відкриття Лемківської Ватри в Ждині за 
участю Патріарха Святослава. 
14:00 – Панахида на могилі о. Андрія Злупка в 
Гладишові – останнього Апостольського 
Адміністратора Лемківщини. 
17:00 – Панахида на могилі Никифора Дровняка в 
Криниці. 
23.07.2017 – неділя 
10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія в Ждині 
на «Ватряному полі» з нагоди відзначення 70-ліття 
акції «Вісла» Посвячення угольного каменя під 
будову «Ватряної церкви». 

 


