
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
17, 14-23. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов 
призначених на страту; ми бо стали видовищем і 
світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні Христа 
ради, ви у Христі розумні, ми немічні, ви сильні; ви 
славні, ми без слави. До цього часу ми голодні і 
спраглі, і нагі, нас б'ють, ми скитаємось; ми 
трудимося, власними руками; нас ображають, і ми 
благословляємо; нас гонять, і ми терпимо; нас 
лають, і ми доброзичливі; ми стали сміттям світу, 
викидками всіх аж досі. Пишу це не щоб осоромити 
вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на 
розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, 
але батьків небагато, я бо вас породив через 
Євангеліє у Христі Ісусі. Благаю, отже, вас: Будьте 
моїми наслідувачами, як і я Христа.  
 

 
 
 
 
 

 
В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, 
припавши йому до ніг, каже: – Господи, змилуйся 
над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає: 
часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів 
його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. – 
Роде невірний та розбещений, – відповів Ісус, – доки 
я маю бути з вами? Приведіть мені його сюди! Ісус 
погрозив йому, і біс вийшов з хлопця; і юнак видужав 
тієї ж хвилі. Тоді підійшли учні до Ісуса насамоті й 
спитали: – Чому ми не могли його вигнати? Ісус 
сказав їм: – Через вашу малу віру; бо істинно кажу 
вам: коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете 
цій горі: перенесися звідси туди – і вона 
перенесеться; і нічого не буде для вас неможливого. 
А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише 
молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, 
Ісус сказав до них: Син чоловічий має бути виданий 
у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня 
він воскресне. І вони тяжко зажурились.  
 

15 ЧЕСНИХ ЗАПИТАНЬ, НА ЯКІ ПОТРІБНО 
ВІДПОВІСТИ ПЕРЕД ШЛЮБОМ 

12. Чи будеш ти продовжувати прагнути до 
своїх особистих цілей і мрій? 

Шлюб – це подорож з людиною, яка через кілька 
років стане зовсім не тою, ким вона була раніше. І 
міняти його будуть не тільки ваші «серйозні 
стосунки». 
Проте, у кожного з нас є свої власні мрії і бажання. І 
ми ні в якому разі не повинні відпускати їх. Наші 
особисті цілі повинні залишатися з нами. 

 
Коли ми втрачаємо їх, ми втрачаємо себе. А 
значить, неминуче втратимо своє обличчя і все, що 
ми любимо. Шлюб – це не просто «ми». Це ще й 
історія про нього / неї. Якщо ви хочете прожити 
довге щасливе спільне життя, кожному з вас 
доведеться навчитися жонглювати своїми і його / її 
інтересами. Потрібно вміти бути одночасно і собою, і 
частиною більшого цілого. Це не легко. Але без 
цього ніяк. 
 

13. Чи будеш ти піклуватися про себе? 
Чи буде ваш партнер піклуватися не тільки про вас, 
але і про себе? Чи буде він боротися за здорове 
харчування в сім’ї? Чи буде регулярно проходити 
медичні огляди і приймати вітаміни? Чи стане він 
ходити на роботу, якщо хворий на грип? Може, вам 
здається це дурним. Або таким, що не заслуговує на 
увагу. Але ваше здоров’я прямо залежить від 
здоров’я ваших близьких. Це дуже важливий 
фактор. Так, члени вашої родини повинні 
піклуватися про вас, але ваше здоров’я – це, перш 
за все, ваша особиста відповідальність. Жодна 
людина не повинна ставати тягарем для того, кого 
вона любить. 
 

14. Чи підеш ти зі мною до кінця? 
Чи буде ваш партнер тримати вас за руку, коли ви 
будете занадто слабкі, щоб утримувати її? Чи буде 
він цілувати вас в лоб і говорити вам, що ви – і є те, 
заради чого варто жити? Чи є ви частиною його 
сенсу життя? Чи буде він поруч з вами до вашого 
останнього подиху? Як він стане до вас ставитися, 
коли ви постарієте? 
 

15. Чи можеш ти пообіцяти мені, що якщо моє 
життя обірветься раніше, ти будеш 
продовжувати життя за нас обох? 

Ви любите цю людину. Ви хочете, щоб він був 
щасливим незалежно від того, з вами він буде або 
без вас. Якщо смерть вирішить забрати вас 
достроково, то в останні секунди життя ви напевно 
будете молити бога за те, щоб він продовжував 
жити повним життям. Зрештою, якщо у вас до того 
моменту будуть діти, потрібно, щоб ваш партнер 
продовжувати любити їх і направляти по життю. 
Смерть коханої людини може зруйнувати кого 
завгодно. У такі моменти починає здаватися, що 
відновитися на 100% не можна буде ніколи. Але чи 
може ваш хлопець або ваша дівчина дати вам 
обіцянку знайти в собі сили і мужність рухатися 
вперед навіть в такій ситуації? Останнє, чого хоче 
той, хто любить вас, але вмирає, – це щоб ви 
відправилися слідом за ним. Не дозволяйте цьому 
статися. І гарненько подумайте перед тим, як 
одружитися або виходити заміж. Зрештою, це одне з 
ваших найважливіших рішень у житті. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 32/2017                                               Рік IV 

13 серпня 2017 
10-а по Зісланні Святого Духа. 

Преп. Євдокима, 
 

Глас 1. Єв. 10. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Перше Послання 
Апостола Павла до 

Корінтян 4, 9-16. 
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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 
 

ПОНЕДІЛОК 14.08.2017  
Початок Успінського Посту (Спасівки)  
Перенес. Чесного Хреста; мучч. Макавейських  
08.00 - Утрення 
09.00- Божественна Літургія 
Про здоров'я і всі потрібні ласки для Юліяни в день 
народження 
 

ВІВТОРОК 15.08.2017 
Перенес. мощей первомуч. Стефана  
08.00 - Утрення 
18.00- Божественна Літургія 
+ Марія і Іван Підмоклі 
18.45 - Вечірня 
 

СЕРЕДА 16.08.2017 
Препп. Ісаака, Далмата й Фавста  
08.00 - Утрення 
10.00- Божественна Літургія 
+ Теодозій Гнатюк 
 

ЧЕТВЕР 17.08.2017 
7-ох мучч. Ефеських; препмуч. Євдокії  
08.00 - Утрення в Циганку 
20.00 - Божественна Літургія в Криниці Морській 
 

П'ЯТНИЦЯ 18.08.2017  
Спомин освячення Патріаршого собору Воскресіння 
Христового в Києві; Муч. Євсигнія  
08.00 - Утрення 
16.45 - Сповідь 
17.00 - Божественна Літургія 
 

СУБОТА 19.07.2017 
⊕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ  
 

НЕДІЛЯ 20.08.2017  
11-а Нд. по Зісланні Св. Духа 
Препмуч. Дометія 
Глас 2. Єв. 11.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
За парафію 

 

 
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ ІI 

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. 
 

65-ть РОКІВ ВІД ПЕРШОЇ БОЖЕСТВЕННОЇ 
ЛІТУРГІЇ В ЦИГАНКУ 

В п'ятницю 18 серпня 2017 р. припадає 65-та 
річниця від першої Божественної Літургі в Циганку. 
О. Митрат Василь Гриник після приїзду на жулави з 
07 квітня 1948 року служив в Новому Дворі Гд. 18 
серпня 1952 р. відправив першу Службу Божу в 
Циганку, де до сьогодні молимося. В п'ятницю 18 
серпня 2017 о год. 17.00 відправимо Божественну 
Літургію, яка буде теж зі свята Переображення. 
Після Божественної Літургії освятимо первоплоди. 
Перед Літургією буде нагода до сповіді. Запрошую 
всіх до спільної молитви. 

 

ПЕРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ 
19 серпня припадає празник Переображення 
Господнє. У нашій парафії свято будемо відзначати 
в навечіря 18 серпня. В сам день празника Літургії в 
Циганку не буде. Виїжджаю з проповіддю на 
храмове свято до Бєліци. 
 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ 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 
Церковного співу. 
 

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. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Яворска Стефаня (Гняздово)- 50 зл; Вербовський 
Петро і Марія - 1 000 зл.; Серкіз Андрій і Ева - 1 000 
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" 
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