
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
14, 14–22. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, благаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса 
Христа, щоб ви всі те саме говорили; щоб не було 
розколів між вами, але щоб ви були з'єднані в однім 
дусі і в одній думці. Я бо довідався про вас, мої 
брати, від Хлоїних, що між вами є суперечки. Кажу ж 
про те, що кожен з вас говорить: я Павлів, а я 
Аполлосів, а я Кифин, а я Христів. Хіба Христос 
розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або 
хіба в Павлове ім'я ви христилися? Дякую Богові, що 
я нікого з вас не христив, крім Крисла та Ґая, щоб не 
сказав хто, що ви були хрищені в моє ім'я. Христив я 
теж дім Стефани; і більш не знаю, чи христив я кого 
іншого. Христос бо послав мене не христити, а 
благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест 
Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест – 
глупота тим, що погибають, а для нас, що 
спасаємося, сила Божа.  
 

 
 
 
 
 

 
Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився 
над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав 
вечір, підійшли до нього його учні й кажуть: – 
Пустинне це місце та й час минув уже. Відпусти 
людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. 
Ісус сказав їм: – Не треба їм відходити: дайте ви їм 
їсти. Вони ж мовлять до нього: – Ми маємо тут 
тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: – 
Принесіть мені їх сюди. І велівши народові сісти на 
траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, 
поблагословив і розламав хліби і дав учням, а учні – 
людям. Всі їли до наситу й назбирали куснів, що 
зосталися, дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, 
було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І 
зараз же заставив учнів увійти до човна й 
переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як 
відпускав народ.  
 

15 ЧЕСНИХ ЗАПИТАНЬ, НА ЯКІ ПОТРІБНО 
ВІДПОВІСТИ ПЕРЕД ШЛЮБОМ 

 
3. Чи будеш ти робити все можливе, щоб 

залишити в живих нашу романтику? 
Це не так легко, як здається. Наш мозок на це не 
розрахований: він швидко втрачає інтерес до всього, 
до чого звикає. Тому стосунки через кілька років 
шлюбу – це завжди результат великої кількості 
роботи і творчого підходу. Вашій другій половинці з 

 
кожним роком буде все важче регулярно догоджати 
вам і справляти на вас враження. По суті, це 
означає, що з кожним новим роком ваше спільне 
життя буде ставати все більш «прісним» і все більш 
«важким». 
Романтична любов не може існувати сама по собі. 
Щоб вона продовжувала існувати, вам обом 
доведеться підтримувати це почуття постійно. 
Чи готовий ваш партнер зробити його одним зі своїх 
головних пріоритетів? 
 

4. Ти будеш рости зі мною разом чи 
поодинці? 

Ми можемо не знати, де і коли саме життя вирішить 
випробувати нас. Але ми повинні регулярно 
прикладати свідомі зусилля до того, щоб стати 
ближчими один до одного в процесі особистісної 
еволюції. Бо зазвичай відбувається навпаки. 
Більшість людей віддаляються один від одного з 
плином часу, тому що один з них «виріс», а інший 
«продовжує топтатися на місці». 
Це, до речі, одна з головних причин, чому через 
кілька десятків років багато людей думають, що їхній 
пік уже позаду, а їхні стосунки стали «зрілими», 
тобто втратили колишню красу. 
Шлюб не повинен бути кінцем вашого спільного 
розвитку. Він повинен стати його початком. 
 

5. Чи будеш ти підтримувати мене у важкі 
часи? 

У хороші часи нескладно залишатися щасливим і 
позитивним. Але важкі часи можуть знищити ваші 
стосунки, якщо ви дозволите цьому статися. У будь-
яких відносинах наступає момент, коли потрібно 
прийняти важливе рішення. Рішення, яке можна 
прийняти тільки один раз, і назад дороги не буде. Ви 
впевнені, що зробите правильний вибір поодинці? 
Чи допоможе вам ваш партнер? 
Можете мені не вірити, але від відповіді на це 
питання зазвичай залежить те, проживете ви з цією 
людиною все життя чи ні. 
 

6. Чи готові ви програти кілька битв, щоб 
зберегти мир? 

Ключ до успішного шлюбу – приборкання свого его. 
Незалежно від того, наскільки ви конкурентноздатні 
в соціумі, іноді краще просто не вплутуватися в 
змагання. Іноді аргументи і стрес того просто не 
варті. 
А ще ви повинні зрозуміти, що 99% аргументів – це 
не факти, а лише ваша думка. Думка не може бути 
вірною або помилковою. Іноді вам потрібно просто 
дозволити собі здаватися неправим в очах 
партнера. 
 
(Далі буде) 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 30/2017                                               Рік IV 

30 липня 2017 

8-а по Зісланні Святого Духа. 

Отців шести вселенських соборів. 

Вмуч. Маріни 
Глас 7. Єв. 8. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Перше Послання 
Апостола Павла до 
Корінтян 1, 10–18. 
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НЕДІЛЯ 30.07.2017  
8-а Нд. по Зісланні  
Вмуч. Маріни  
Глас 7. Єв. 8.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
Про благословення для Григорія Солодухи в 25-ті 
уродини 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
 

ПОНЕДІЛОК 31.07.2017  
Мучч. Якинта й Еміліяна 
08.00 - Утрення 
09.00- Божественна Літургія 
+ Марія, Євген, Григорій з р. Зарічних, Марія Серкіз 
18.00 - Вечірня 
 

ВІВТОРОК 01.08.2017 
Преп. Макрини, сестри св. Василія Вел.; преп. Дія  
08.00 - Утрення 
18.00- Божественна Літургія 
+ Марія, Євген, Григорій з р. Зарічних, Марія Серкіз 
18.45 - Велика Вечірня 
 

СЕРЕДА 02.08.2017 
⊕ Прор. Іллі  
07.45 - Утрення 
09.00- Божественна Літургія 
+ Марія, Євген, Григорій з р. Зарічних, Марія Серкіз 
 

ЧЕТВЕР 03.08.2017 
Препп. Симеона й Івана; проп. Єзекиїла  
08.00 - Утрення в Циганку 
20.00 - Божественна Літургія в Криниці Морській 
 

П'ЯТНИЦЯ 04.08.2017  
Рівноап. Марії Магдалини  
07.00 - Утрення 
08.00 - Божественна Літургія 
+ Григорій Лонишин 
18.45 - Вечірня 
 

СУБОТА 05.07.2017 
Мучч. Трохима, Теофіла та ін.  
08.00 - Утрення 
09.00 - Божественна Літургія 
 

НЕДІЛЯ 06.08.2017  
9-а Нд. по Зісланні  
† Мучч. Бориса і Гліба , вмуч. Христини  
Глас 8. Єв. 9.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 

Про благословення для Григорія Солодухи в 25-ті 
уродини 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
 

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ ІІІ 
У стан подружній мають намір вступити: 
Тюхтій Богдан з Маженціна і Іванна Ждан з 
Гданьска. 
 

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ ІІІ 
У стан подружній мають намір вступити: 
Мирослав Панюс з і Стегни і Мілена Магдалина 
Райковска з Опаленя. 
 

Хтоб знав про якісь перешкоди, які не 
дозволяють важно заключити ці подружжя у 
совісті зобов'язаний повідомити душпастиря. 
 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В УКРАЇНСЬКІ МОВІ В 
КРИНИЦІ МОРСЬКІЙ (KRYNICA MORSKA) 

Від 03 серпня 2017 року о год. 20.00 в костелі отців 
Францішканів буде слижитися Літургія українською 
мовою. 
ul. Teleexpresu 4 82-120 Krynica Morska 
Є також можливість сповіді українською мовою. 
Контакт: о. Павло Поточний тел. +48 796 348 352; 
http://www.cyganek.ndg.pl/ 
 

ПЕРША П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
Божественної Літургії відвідуємо хворих і немічних зі 
Святими Тайнами. 
 

СПОМИН ПРОРОКА 
ІЛЛІ ПОСВЯЧЕННЯ 

АВТОМАШИН 
02 серпня припадає 
спомин Пророка Іллі. 
Згідно з традицією в 
найближчу неділю до 
свята благословимо 

водіїв і освячуємо автомашини, просячи Пророка 
Іллу заступництва для всіх хто подорожує. У нашій 
парафії в сьогодні після кожної Божественної Літургії 
будемо молитися за всіх водіїв. 

 

ОСТАТНЯ НЕДІЛЯ МІСЯЦЯ 
Сьогодні припадає остатня неділя місяця. Згідно з 
нашим парафіяльним графіком збірок пожертви 
зложені на тацу призначені на ремонт 
парафіяльного дому. Щиро дякую за Вашу 
жертвенність. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Вербовська Ольга - 500 зл; Оленич Богдан - 1 000 
зл.; Путко Ірена і Євген - 1500 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" 


