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НЕДІЛЯ 08.04.2017  
⊕ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ  
7.00 - Надгробне 
7.15 - Воскресна Утреня  
8.00 - Божественна Літургія Воскресіння Христового 
9.30 - Посвячення Пасок 
 

СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК 09.04.2017  
Муч. Матрони Солунської  
10.00 - Божественна Літургія 
+ Микола Серкіз 
11.15 - Воскресна Панахида на могилах священиків 
о. Никодима Стецури і о. Йосифа Германа 
 

СВІТЛИЙ ВІВТОРОК 10.04.2017 
Преп. Іларіона Нового; преп. Стефана, чудотв.  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Степан, Марія, Павло, Пантелеймон, Ксеня 
 

СВІТЛА СЕРЕДА 11.04.2017 
Свщмчч. Марка й Кирила  
 

СВІТЛИЙ ЧЕТВЕР 12.04.2017 
Преп. Івана Ліста  
08.30 - Божественна Літургія 
 

СВІТЛА П'ЯТНИЦЯ 13.04.2017  
Св. Іпатія, єп. Гангренського  
08.30 - Божественна Літургія 
 

СВІТЛА СУБОТА 14.04.2017  
Преп. Марії Єгипетської  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Анастазія і Павло Черній, Анна і Дмитро Білаш 
 

ТОМИНА НЕДІЛЯ 15.04.2017  
Преп. Тита, чудотворця  
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію 
 
МОЛИТВИ НА КЛАДОВИЩАХ В СВІТЛОМУ ТИЖНІ 

 Світлий Понеділок  
 Після божественної Літургії при 

Церкві  
 Світлий Вівторок  

 Осташево від год. 14.30 
 Нова Церква 16.30 

 Світла Середа 
 Маженціно від год. 10.00 

 

 Світла П'ятниця 
 Жулавкі від год. 16.00 
 Новий Двір Гд. год. 16.45 

 Світла Субота 
 Стегна від год. 10.00 

 

ПОДЯКА 
Дякую парафіянам і парафіянкам, які прийшли в 
вівторок, щоб підготовити наш храм і довкілля до 
свят Пасхи Христової. Дякую паням, які прикрасили 
Божий Гріб, зібрали престоли в обруси і підготовили 
хорогви. 

 
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 

У СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК зложені пожертви на тацу 
переказуємо на потреби Духовної Семінарії в 
Любліні. За всі пожертви щиро дякую. 
 

ПОЖЕРТВИ ПРИ БОЖОМУ ГРОБІ 
Пожертви зложені на тацу при Божому Гробі 
переказуємо на поміч Церкві в Святій Землі. 
 

ТОМИНА НЕДІЛЯ 
Через тиждень припадає Томина Неділя - 
Антипасха. Того дня після Божественної Літургії 
відбудеться мировання і роздача Артоса. 

 
НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 

При виході з церкви можна придбати новий 
святочний номер нашого церковного часопису 
БЛАГОВІСТ. Ціна одного примірника 3.5 зл.  
 

ВЕЛИКОДНЯ СВІЧКА КАРІТАС 
У продажі великодня свічка Карітас. Ціна одної 
свічки 15 зл. Прибуток призначений на цілі Карітас. 
 

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" 

 
 

Св. Миколай Вісник - Бюлетень греко-католицької парафії 
Святого Миколая в Циганку - Желіхові: Редактор: о. Павло 
Поточний:e-mail: pwpotoczny@gmail.com: Парох: о. Павло 

Поточний тел. моб.: +48 796 348 352 Parafia Greckokatolicka 
p.w. św. Mikołaja w Żelichowie nr konta:  
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Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 14/2017                                               Рік V 

08 квітня 2018 
 

НЕДІЛЯ ПАСХИ. 
ВОСКРЕСЕННЯ 

ХРИСТОВЕ. ВЕЛИКДЕНЬ. 
 

www.cyganek.ndg.pl 

Воскресіння день, просвітімся люди: Пасха, Господня Пасха, від смерти бо до життя і від землі до небес 

Христос Бог нас перевів, перемоги пісню співаємо. (Ірмос утренні Пасхи) 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! 
Усім вірним нашої парафії св. Миколая в Циганку/Желіхові, Вашим родинам, близьким і 

знайомим складаємо найщиріші побажання з нагоди Свята Свят ВОСКРЕСІННЯ 
ХРИСТОВОГО. Нехай Ісус Христос, який встає з мертвих і переводить нас до життя буде 
для всіх нас світлом надії і радости в житті. Бо Він надає зміст нашому перебуванню тут 

на землі, яке переходить у вічне перебування у Його присутності в Божому Царстві. 
Нехай вістка про Христове Воскресіння буде першою, якою поділитесь з тими кого 
сьогодні зустрінете на дорозі, бо не можемо тієї події затримати тільки для себе.  

Христос Воскрес для цілого світу!!! 
           Бажають  
         о. Павло Поточний з родиною 



Євангелія  
від Йоана  

1:1-17 

 
 
 
 
 
Першу книгу я написав, о Теофіле, про все, що Ісус 
робив та що навчав від початку аж до дня, коли 
вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, 
яких собі вибрав. Він показував їм себе також у 
численних доказах живим після своєї муки, 
з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже 
Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб-сіль із ними, 
він наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати 
обітниці Отця, що її ви від мене чули; бо Йоан 
христив водою, ви ж будете хрищені по кількох цих 
днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали 
його: «Господи, чи цього часу знову відбудуєш 
Ізраїлеві царство?» Він відповів їм: «Не ваша справа 
знати час і пору, що їх Отець призначив у своїй 
владі. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас 
зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій 
Юдеї та Самарії й аж до краю землі.»  
 
 
 
 
 
 
Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і 
Слово було - Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним 
постало все, і ніщо, що постало, не постало без 
нього. У ньому було життя, і життя було - світло 
людей. І світло світить у темряві, і не пойняла його 
темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому - 
Йоан. Прийшов він свідком - свідчити світло, щоб усі 
з-за нього увірували. Не був він світло - був лише, 
щоб свідчити світло. Справжнє то було світло - те, 
що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей 
світ. Було у світі, і світ ним виник -і світ не впізнав 
його. Прийшло до своїх, - а свої його не прийняли. 
Котрі ж прийняли його - тим дало право дітьми 
Божими стати, які а ім'я його вірують; які не з крови, 
ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише - 
від Бога народилися. І Слово стало тілом, і 
оселилося між нами, і ми славу його бачили - славу 
Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною 
сповненого. Свідчить про нього Йоан, і проголошує, 
промовляючи: «Ось той, про кого я говорив: Той, що 
йде за мною, існував передо мною, був раніше за 
мене.» Від його повноти прийняли всі ми - благодать 
за благодать. Закон бо був даний від Мойсея, 
благодать же й істина прийшла через Ісуса Христа.  
 

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО 
СВЯТОСЛАВА 

Високопреосвященним і преосвященним влади-
кам, всесвітлішим, всечеснішим і преподобним 
отцям, преподобним ченцям і черницям, 
дорогим у Христі мирянам Української Греко-
Католицької Церкви  
 
Христос воскрес! 
Богоотець Давид перед отіненим ковчегом граючи 
веселився. Ми ж, народ Божий, святий, прообразів 
здійснення бачивши, Веселімось у Бозі, бо воскрес 

Христос як всемогутній. Пісня 4 Канону Воскресної 
утрені 

Дорогі в Христі! 
Сьогодні в усій Україні та на поселеннях 

християни сповнюються невимовною радістю. У ту 
мить, коли вперше чуємо наше традиційне 
великоднє привітання «Христос воскрес!», у душі 
кожного з нас, від наймолодшого до найстаршого, 
відбувається якась глибока зміна. Ми відчуваємо, як 
зникають усі проблеми і виклики нашого життя, як 
змиваються всі турботи та кожна журба, наче «тане 
віск від лиця вогню». Оця радість є плодом Святого 
Духа та правдивим знаком, що воскреслий Господь 
присутній у наших серцях. 

Богоотець Давид перед отіненим ковчегом 
граючи веселився… 

У шостій главі другої книги Самуїла читаємо, як 
цар Давид на початку свого правління постарався, 
щоб ковчег Завіту був перенесений до столиці, до 
Єрусалима. У цій реліквії зберігалися таблиці 
Божого закону, переданого Мойсеєві: вони 
вважалися найціннішим посіданням Ізраїлю. Ковчег 
був запорукою непереможності старозавітного 
народу та сили його царя. Тому Давид зустрічав 
його з великою радістю, з танцями. Ця Божа 
присутність серед свого народу і відчуття з боку 
людей священного обов’язку жити за Господніми 
заповідями пізніше дозволять Псалмоспівцеві 
промовити: «Над праведником сходить сонце, над 
щирим серцем – радість. Радуйтеся, праведні, у 
Господі, і прославляйте Його святе ім’я» (Пс. 97, 11-
12).  

Наша Пасхальна утреня бачить у поведінці царя 
прообраз нинішньої пасхальної радості. І хоч 
прообраз-ковчег зник у часи вавилонської навали в 
VI столітті до Христа, воскреслий Господь присутній 
вічно серед нас: «Ось я з вами по всі дні аж до кінця 
віку» (Мт. 28, 20). Уже не прообраз чи провіщення 
якогось непевного та неосяжного майбутнього, а сам 
Христос, який воскрес із мертвих, приходить до нас, 
своїх учнів, як джерело нашої сили і перемоги над 
злом. У Воскресінні, у новині про Його перемогу над 
смертю, – вершина радості і здійснення всіх 
пророцтв і прагнень людини. 

Веселитися в Бозі  означає дозволити перемозі 
воскреслого Господа проникнути в мене, 
звершитися в моєму особистому житті. Ідеться не 
про якесь тимчасове почуття, а про дійсну участь та 
причастя Христового Воскресіння. Святий апостол 
Павло пише: «Бо якщо ми з’єднані з Ним подобою 
Його смерті, то будемо і подобою воскресіння» (Рим. 
6, 5). Святкувати Пасху – це значить воскреснути 
разом із Христом, перемогти в Ньому і з Ним. Тож 
наша радість у Ньому та з Ним не скороминуща 
емоція, а постійний стан того, хто живе вірою у 
воскреслого Господа. 
Ми ж, народ Божий, святий, прообразів 
здійснення бачивши… 

Сучасна людина в теперішньому світі не вміє 
радіти – вона тішиться лише тим, що має, і 
здебільшого плаче від того, що хотіла б мати, але не 
посідає.  Сьогодні існує ціла індустрія розваг, яка 
«продає радість», пропонує «купити радість» у 
вигляді порожніх і хвилевих веселощів, насилля чи 
наркотиків, обіцяє швидке задоволення без 

 

Діяння святих 
апостолів  

1:1-8 
 

відповідальності, пробує заманити втечею у 
віртуальну дійсність чи земне багатство.  

Людина шукає радості, але в цих речах її не 
знаходить. Бо радіти без Бога неможливо. Веселощі 
без Бога – це примара, яка швидко розсіюється; це 
залежність, яка так само швидко поневолює та 
відбирає силу. 

Як часто в нинішньому суспільстві в ролі 
«торговців радості» виступають безвідповідальні 
політики, новоявлені месії. Порожніми гаслами вони 
апелюють до ницих людських бажань. Коштом крові 
та сліз невинних скривджених людей чи цілих 
народів обіцяють радість «для вибраних», які 
належать до штучно створеного ними «міра», і 
розраховують, що чинитимуть беззаконня, а все «на 
всіх язиках» – перефразуємо слова великого 
Кобзаря – буде мовчати. Але така радість збудована 
на піску кумирів, брехні та насильстві, тому 
неминуче раніше чи пізніше завалиться під власним 
тягарем. 

Ми, натомість, покликані будувати своє щастя і 
свою радість як свята спільнота дітей Божих. Жити 
Господньою радістю нелегко, особливо в нинішніх 
обставинах. Часто ставимо собі запитання: чи 
можемо ми сьогодні радіти? чому ми страждаємо? 
чому з нами це сталося? чи має сенс наша 
боротьба, кров і страждання, смерть і розруха? Без 
пасхального таїнства ці запитання залишилися б без 
відповіді. Однак сам воскреслий Христос відкриває 
нам зміст людського страждання – перемінюючи 
його в пасхальній ході на радість у Господі. Святий 
Максим Ісповідник писав: «Якщо Бог терпить у тілі, 
коли Він стає людиною, чи ми не повинні радіти, 
коли терпимо? Оце спільне терпіння відкриває нам 
Царство. Бо істинно промовив той, хто сказав: якщо 
страждаємо разом з Ним, то разом з Ним і 
прославимося (пор. Рим. 8, 17)». Стражденний і 
воскреслий Господь присутній у кожній людині, яка 
зазнає терпіння, аж до кінця світу,  у кожному 
людському болю, у кожній пролитій сльозі та краплі 
крові,  і Він вводить нас у своє Воскресіння, 
даруючи нам радість у ньому. Хто терпить в ім’я 
любові до Бога і ближнього, той вміє веселитися в 
Бозі, радіти істинною та вічною радістю 
Воскреслого. 
Веселімось у Бозі, бо воскрес Христос як 
всемогутній 

Отож дивімося на наші теперішні страждання, 
особисті, сімейні, місцеві, всенародні, у світлі 
пасхального ходу за воскреслим Христом, переходу 
в радість, руху в надії на цей світлий день, 
створений Всевишнім. Пасха Господня відкриває 
нашому народові істину, що наша боротьба  це вхід 
у Його радість. Наша любов до Батьківщини, що 
кличе нас до самопожертви в ім’я її свободи і 
незалежності  це насправді дорога до Воскресіння. 
Наш непереможний дух дає свідчення перед світом, 
що не треба боятися перед смертоносною брехнею 
та насильством, бо «воскрес Христос як 
всемогутній»! 

Сьогодні сам Господь нас потішає – перемінює 
наш смуток на радість, як це сталося із жінками-
мироносицями. Вони йшли до Господнього гробу 
плачучи, а повернулися сповнені істинною радістю в 
Бозі. Ішли в темряві безнадії, а отримали світло 

Воскреслого і звістили апостолам й усьому світові, 
що Христос воістину воскрес. Нехай перемінить нас 
це «чудо, чудо всіх чудес», а через нас  наше 
суспільство і країну, хоч би де ми жили. 

Дорогі в Христі браття і сестри! Хай перемога 
Ісуса Христа над смертю і злом розвіє наші сумніви 
та відновить у наших серцях надію і радість. Усім 
вам, в Україні й на поселеннях сущим, засилаю свої 
сердечні вітання разом із щирими молитвами. Усім 
військовим та їхнім сім’ям, усім переселенцям, усім, 
що плачуть на окупованих територіях і в Криму, усім 
полоненим і ув’язненим сумління свого ради і ради 
любові до України, усім хворим і стражденним, тим, 
що на далеких заробітках за кордоном,  кожному з 
вас зичу передусім радості Божої! Щиро бажаю вам 
благословенних Великодніх свят, смачного 
свяченого яйця та світлої пасхальної радості!  

Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса 
Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа 
нехай буде з усіма вами! 

 
Христос воскрес! Воістину воскрес! 

СВЯТОСЛАВ 
Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
у п’яту неділю Великого посту, 25 березня 2018 року 

Божого 
КАТЕХИЗМ ХРИСТОС НАША ПАСХА ПРО 

ВОСКРЕСІННЯ 
 

в. Воскресіння 
229 Чудами воскресіння дочки Яіра (див. Лк. 8, 41-
42.49-56), сина вдови з Наїну (див. Лк. 7, 11-16) та 
Свого приятеля Лазаря (див. Йо. 11, 1-57) Христос 
поступово готував апостолів до Свого воскресіння. 
Христос називає людську смерть сном: «Уступіться, 
бо дівча не вмерло, а спить» (Мт. 9, 24). Смерть не є 
кінцем життя, а «успенням», люди- на – не мертва, а 
«усопша». Подібно й Церква називає смерть Ісуса: 
«Плоттю заснувши, як мертвий». Святий Йоан 
Дамаскин розкриває розуміння смерті Христа: «Хоч 
Христос і помер як людина, і свята Його душа 
розлучилась із пречистим тілом, Божество Його 
залишилось нерозлучним з обома – і з душею, і з 
тілом». Смерть Христова – животворяща: Христос 
Сам дозволив смерті утримувати Себе для того, 
щоб її остаточно перемогти й дарувати нове життя.  
 
230 Через смерть на хресті Христос сходить до аду 
– «місця» померлих. Церква у сходженні Христа до 
аду оспівує силу воскресіння: «Де твоя, смерте, 
перемога? Де твоє, смерте, жало?» (1 Кр. 15, 55). 
Ікона зішестя Христа до аду зображає Його у світлих 
ризах нового творіння. Світлоносний Христос 
«розганяє» пітьму смерті, розсіює морок аду й 
«знаходить» Адама і Єву. Разом з Адамом Христос 
виводить із «тіні смертної» тих, «що очікували» 
Його, – праведників Старого Завіту.  
 
 
 
 
 
 

 


