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А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі 
на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба 
шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь 
дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, 
мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони 
сповнились Святим Духом і почали говорити іншими 
мовами, як Дух давав їм промовляти. А перебували 
в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх 
народів, що під небом. І як зчинився той шум, 
зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, 
як вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, 
вони один до одного казали: «Хіба не галилеяни всі 
оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас 
чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії, і 
мешканці Месопотамії, Юдеї і Каппадокії, Понту й 
Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля 
Кирени, римляни, що тут перебувають,  юдеї і 
прозеліти, крітяни й араби - ми чуємо їх, як вони 
нашими мовами проголошують величні діла Божі?»  
 

 
 
 
 
 

Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закли-
кав на ввесь голос: «Коли спраглий хтось, нехай 
прийде до мене і п'є! Хто вірує в мене, як Писання 
каже, то ріки води живої з нутра його потечуть!» Так 
він про Духа казав, що його мали прийняти ті, які 
увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, 
бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з 
народу, вчувши ті слова, казали: «Він дійсно 
пророк.» Інші ж: «Він - Христос.» Ще інші: «Чи з 
Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, 
ще з роду Давидового Христос прийде, з села 
Вифлеєму, звідки був Давид?» І роздор виник із-за 
нього серед народу. Бажали і схопити його деякі, та 
ніхто не наклав рук на нього. Повернулись, отже, 
слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті питають 
їх: «Чому не привели його?» Слуги ж відказують: 
«Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік 
говорить.» Фарисеї ж: «Чи й не ви дали себе звести? 
Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у 
нього? Та проклятий той народ, що закону не знає!» 
Але озвавсь до них Никодим, що приходив до нього 
вночі, а був же один з них: «Чи дозволяє наш закон 
засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу 
та й не довідавшися, що він робить?» Ті ж йому: «Чи 
і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш: з Галилеї 
пророк не приходить.» І ще промовляв до них Ісус, і 
так їм казав: «Я - світло світу. Хто йде за мною, не 
блукатиме у темряві, а матиме світло життя.» 

 

 

 
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 

 

259 Святий Дух сходить, щоб свідчити про Христа: 
«Він свідчитиме за Мене» (Йо. 15, 26). За словами 
апостола Павла, ніхто не може сказати «Ісус є 
Господом», як лише у Дусі Святому (пор. 1 Кр. 12, 
3). Святий Дух навчатиме апостолів усього, чого 
навчав Христос: «Святий Дух […] навчить вас усього 
і все вам нагадає, що Я сказав вам» (Йо. 14, 26). 
«Коли зійде той, Дух істини, Він і наведе вас на всю 
правду, – Він бо не промовлятиме від Себе, лише 
буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане» 
(Йо. 16, 13). «Кожна істина, незалежно від того, хто її 
висловлює, походить від Святого Духа». 
 
260 Благодать Святого Духа необхідна для спасіння 
людини. Без благодаті людина, хоч і обдарована 
розумом і волею, є лише душевною і тілесною, бо не 
розуміє Божого Духа215. Усвідомлюючи необхі-
дність божественної благодаті, Церква прикликає 

Святого Духа, розпочинаючи богослужіння з 
молитви «Царю небесний». Літургійне прикликання 
(грецькою епклеза) Святого Духа «на нас і 
предлежачі дари» звершує освячення святих Дарів і 
нас самих. «Вогонь і Дух були в лоні, що Тебе 
носило, Вогонь і Дух були в ріці, де Тебе охрестили. 
Вогонь і Дух є у хрещенні, і в хлібі й чаші є Вогонь і 
Дух. У Твоєму хлібі живе Дух, Котрого не можна 
спожити. У Твоєму вині горить Вогонь, Котрого не 
можна випити. Дух у Твоєму хлібі, Вогонь у Твоєму 
вині – це великі чуда, що їх приймають наші уста». 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 21/2018                                               Рік V 

27 травня 2018 

 

⊕ ЗІСЛАННЯ  

СВЯТОГО ДУХА 
Муч. Ісидора 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Діяння Апостолів  
2:1-11 
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НЕДІЛЯ 27.05.2018  
⊕ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА  
Муч. Ісидора  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехиза 
10.00 - Божественна Літургія  
 

ПОНЕДІЛОК 28.05.2018  
⊕ СВЯТОГО ДУХА  
Преп. Пахомія Великого  
10.00 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 29.05.2018 
Преп. Теодора Освященного; мучч. Віта, Модеста й 
ін.  
09.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 30.05.2018 
† Ап. Симона Зилота  
09.00 - Божественна Літургія 
 

ЧЕТВЕР 31.05.2018 
Мучч. Теодота, Петра, Діонісія, Андрія й ін.  
9.45 - Молебень до Святого Йосафата 
10.00 - Божественна Літургія 
 

П'ЯТНИЦЯ 01.06.2018 
Свщмуч. Патрикія, єп. Пруського  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Григорій Лонишин 
 

СУБОТА 02.05.2018  
Муч. Талалея  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Леоніда Савчук 
 

НЕДІЛЯ 03.05.2018  
1-а Нд. по Зісланні. Всіх святих  
† Рівноапп. Костянтина і Олени  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехиза 
10.00 - Божественна Літургія  

 
 

ПІДГОТОВКА ДО САРЕПТИ 
У вівторок 29 травня запрошую панів до помочі, щоб 
підготовити територію нашої парафії до Сарепти. 
Запрошую на годину 16.00. Коли прийде нас 10 
чоловік зробимо це в дві години. Треба буде 
розложити шатро, підкосити траву біля церкви, 
 
 

 відгородити небезпечні місця, підготовити місце і 
дерево на вогнище, розмалювати площі до футболу. 

 

ТІСТО НА САРЕПТУ 
Звертаюся з проханням до пань, щоб спечи тісто на 
сарепту. Прошу щоб тісто принести вже покроєне в 
тектурових опаковках.  
 

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

 

МАЛА САРЕПТА 
ПРОГРАМА 
31 травня 2018 р. 
9.45 – Молебень до Святого Йосафата 
10.00 – Божественна Літургія 
11.30 – Кава і тісто 
12.00 – Гри і забави 
13.00 – Перерва на суп 
13.30 – Виїзд над море кожний своїм транспортом 
(опікуни груп відповідають за своїх учасників) 
14.00 – Конференція для дорослих – Таланти, праця 
і фінансе в Біблії. – провадить товариство 
ХРІСТОФОРОС 
16.00 – Вогнище 
 

 
 

ПОДЯКА 
Дякую і гратулюю нашим хористам, які вз'яли участь 
у вишколі церковного співу, який відбувся 26 травня 
в Ольштині. Ваше зусилля відкриває нові 
перспективи для співу у нашій парафії, а також 
приносить велику користь для особистого духового 
розвитку кожного з вас. Нехай Господь благословить 
Вам за Ваш труд праці для добра Його Церкви. 

 
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.: +48 727 941 458 Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Żelichowie 

nr konta: 37 8308 0001 0000 1254 2000 0010 


