
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
14, 22-34. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, ми співробітники Божі, ви Божа нива, Божа 
будівля. За благодаттю Божою, даною мені, я, мов 
мудрий будівничий, поклав основу, інший же на ній 
будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої 
бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, і 
ця основа – Ісус Христос. Коли ж хто на цій основі 
будує з золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, 
соломи – кожного діло стане явне; день бо 
Господній зробить його явним; бо він відкривається 
в вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І 
коли чиє діло, що він збудував, устоїться, він прийме 
нагороду; коли ж чиє діло згорить, він зазнає шкоди; 
та він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не 
знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас 
пробуває? Коли хто зруйнує храм Божий, Бог його 
зруйнує, бо храм Божий святий, і цей храм – ви.  
 

 
 
 
 
 

 
Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна й 
переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як 
відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на 
гору молитись насамоті. Як звечоріло, він був там 
сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали 
хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі 
ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, 
побачивши, що він іде по морю, жахнулись. – То 
привид! – заговорили і з переляку закричали. Та Ісус 
тієї ж миті мовив до них: – Будьте спокійні – це я, не 
бійтеся! Тоді Петро озвавсь до нього й каже: – 
Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до 
тебе! – Іди! – сказав Ісус. І вийшов Петро а човна, 
почав іти по воді і прийшов до Ісуса; але, 
побачивши, що вітер сильний, злякався, почав 
потопати і скрикнув: – Господи, рятуй мене! Ісус 
зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до 
нього: – Маловіре, чого усумнився? І як увійшли до 
човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, 
вклонилися йому до ніг, кажучи: – Ти істинно – Син 
Божий! І перепливши, прибули в землю 
генесаретську.  
 

15 ЧЕСНИХ ЗАПИТАНЬ, НА ЯКІ ПОТРІБНО 
ВІДПОВІСТИ ПЕРЕД ШЛЮБОМ 

7. Чи можеш ти пообіцяти, що я завжди буду 
понад усе? 

Життя може запропонувати вам безліч труднощів. А 
у всіх людей дуже великий апетит. Ми всі хочемо в  
майбутньому жити краще, ніж живемо зараз. Ми всі  

 
сподіваємося, що ще встигнемо помандрувати, 
зробити кар’єру, купити джип і красивий заміський 
будинок. Проблема в тому, що у нас набагато 
менше часу, ніж здається. Життя занадто коротке 
для того, щоб можна було не розставляти 
пріоритети. Ми можемо вибрати тільки декілька 
важливих для себе пунктів, щоб по-справжньому 
добре ними насолоджуватися. Краса шлюбу – в 
тому, що його можна використовувати в якості 
основи, фундаменту, для всього свого подальшого 
життя. Ваші відносини можуть і повинні стати 
найважливішою частиною вашого життя – і тоді ви 
зможете отримати від них задоволення. 

8. Чи будеш ти хорошим (-ою) 
батьком/матір’ю? 

Як зрозуміти, чи станете ви хорошим батьком? 
Легко. Потрібно просто вирішити, що ви ним будете. 
От і все. Ніяких хитрощів. Просто рішення, а потім – 
дія. Деякі речі не вимагають надмірної вашої участі. 
Не вимагають сумнівів і роздумів. Потрібно просто 
вирішити. І переконатися, що це ж рішення прийняв і 
ваш партнер. 

9. Чи упевнений (-а) ти в тому, що будеш 
регулярно нагадувати мені, як сильно 
мене любиш? 

Люди хочуть не тільки знати, що їх люблять, але і 
чути це регулярно. Причому, і чоловіки, і жінки. 
Любов може тривати вічно, якщо тільки постійно 
нагадувати про неї. Але чи не набридне тобі 
постійно мені це повторювати? Ти повинен бути 
впевненим, що будеш любити мене так сильно, що 
цього буде достатньо, щоб бути щасливим (-ою). 

10. Чи можеш ти пообіцяти, що зробиш все 
можливе, щоб зберегти цю іскру? 

Іскра підпалює паливо, і потім з’являється полум’я. 
Так і в стосунках. Але що таке іскра? Ви повинні 
вміти пробуджувати силу, яка приведе до енергії за 
назвою любов. Іскри не народжуються самі по собі. 
Більш того, вам потрібно створювати їх кожного дня. 
У вас буде щасливий і здоровий шлюб тільки в тому 
випадку, якщо ви зможете регулярно присвячувати 
цьому свою енергію. 

11. Чи будеш ти підтримувати мене, якщо я 
не зможу підтримати себе сам (-а)? 

Мова не про фінанси, а про мислення і співчуття. 
Можливо, одного разу любов зажадає від вас 
фізичних зусиль. Витривалості. Ніхто не знає, що 
нас чекає попереду. Бувають моменти, коли ми 
хворіємо. Або просто відчуваємо себе слабкими і 
виснаженими. Чи буде ваш партнер носити вас на 
руках, якщо ви не зможете ходити? Чи буде ваш 
партнер підтримувати вас, коли ви в безсиллі 
впадете на коліна? Чи буде ваш партнер в змозі 
взяти на себе всі турботи про сім’ю, щоб ви могли 
відновити свої сили? Чи готовий ваш партнер 
зібратися з силами, щоб роками битися не тільки за 
себе, але за вас обох? (Далі буде) 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 31/2017                                               Рік IV 

06 серпня 2017 
9-а по Зісланні Святого Духа. 

† Мучч. Бориса і Гліба , вмуч. 
Христини 

Глас 8. Єв. 9. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Перше Послання 
Апостола Павла до 

Корінтян 3, 9-17. 
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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 Петра Серкіза 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
За парафію; Про благословення і всі потрібні ласки 
для Володимира і Марії Остап в 51-у річницю 
вінчання. 
 

ПОНЕДІЛОК 07.08.2017  
† Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці  
08.00 - Утрення 
18.00- Божественна Літургія 
18.45 - Вечірня 
 

ВІВТОРОК 08.08.2017 
Муч. Єрмолая й інших  
08.00 - Утрення 
18.00- Божественна Літургія 
18.45 - Вечірня 
 

СЕРЕДА 09.08.2017 
† Вмуч. Пантелеймона, лікаря  
08.45 - Утрення 
09.00- Божественна Літургія 
 

ЧЕТВЕР 10.08.2017 
Апп. Прохора, Ніканора, Тимона й Пармена 
08.00 - Утрення в Циганку 
20.00 - Божественна Літургія в Криниці Морській 
 

П'ЯТНИЦЯ 11.08.2017  
Муч. Калиніка  
08.00 - Утрення 
09.00 - Божественна Літургія 
18.45 - Вечірня 
 

СУБОТА 12.07.2017 
Апп. Сили, Силуана, Андроніка та ін.  
08.00 - Утрення 
09.00 - Божественна Літургія 
+ Михайло, Іван, Йосиф 
 

НЕДІЛЯ 13.08.2017  
10-а Нд. по Зісланні Св. Духа 
Преп. Євдокима,  
Глас 1. Єв. 10.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
За парафію 

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ І 
У стан подружній мають намір вступити: 
Рожак Марко з Янтару і Зельман Ярина з Великих 
Грибович (Україна). 
 

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/ 
 

ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
В середу 16 серпня 2017 о год. 18.30 відбудеться 
перша проба парафіяльного хору після вакації. 
Запрошую всіх хористів і всіх охочих до вправляння 
Церковног співу. 

 

ПЕРША НЕДІЛЯ МІСЯЦЯ 
Сьогодні припадає перша неділя місяця. Згідно з 
графіком збірок пожертви зложені на тацу 
призначені на потреби Перемиської Консисторії. 
Щиро дякую за Вашу жертвенність. 
 

КОШЕННЯ ТРАВИ 
Прошу в тому тижні панів, які ще не косили трави з 
Осташева і Гняздова подбати про порядок при 
кошенні трави. Наступні в черзі є панове з 
місцевостей Новий Двір Гд. і Желіхово, Янтар 
П'ясковєц, Маженціно. 
 

РЕМОНТ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ 
В тому тижні завершили ми черговий етап ремонту 
нашого парафіяльного дому. За останій час 
Зроблено ремонт фундаментів, стін внутрішніх 
зовнішніх, даху. Поміняно блеху на дасі і зроблено 
оринновання. Потрібно тепер поплатити всі рахунки. 
Дякую всім парафіянам за підтримку і поміч у тих 
всіх працях, які ми спільно проводили до того часу. 
Нехай Господь щедро всім Вам благословить. 

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Панюс Стефан і Галина - 500 зл; Н.Н. - 300 зл.; 
Жмудзінський Володимир з Родиною - 700 зл.; 
Стороняк Іван і Яніна - 600 зл; Губач Славомира - 
500 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" 
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