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слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро: 
юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає на 
особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза 
законом і згинуть; а ті, що згрішили під законом, 
будуть суджені законом. Бо не слухачі закону 
справедливі перед Богом, а виконавці закону 
оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону, 
з природи виконують те, що законне, вони, не мавши 
закону, самі собі закон; вони виявляють діло закону, 
написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління 
і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи, - в день, 
коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні 
вчинки людей через Ісуса Христа.  
 

 
 
 
 
 

А йдучи попри Галилейське море, побачив двох 
братів: Симона, що звався Петром, і Андрія, його 
брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І 
до них мовив: “Ідіть за мною, я вас зроблю 
рибалками людей.” І ті негайно кинули сіті й пішли за 
ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох 
братів: Якова, сина Заведея, та Йоана, його брата, 
що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх 
покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого 
батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій 
Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи 
Добру Новину про Царство й вигоюючи всяку 
хворобу й всяку недугу в народі. 

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
а. Виголос «Благословенне Царство» і Мирна 
єктенія 
358 Як прилюдна діяльність Христова почалась 
проголошенням пришестя Царства Божого, так і 
Літургія починається звіщенням присутності 
Царства. Священик, навхрест знаменуючи 
Євангелієм святий престол, виголошує: 
«Благословенне Царство Отця, і Сина, і Святого 
Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні», на що 
учасники Літургії відповідають: «Амінь» (з єврейської 
– Нехай так буде), сповідуючи, що Царство дійсно є 
серед нас, і прагнучи, щоб воно зростало. 
 
359 У Мирній єктенії ми приносимо Господеві 
молитву Церкви за весь світ. Цим церковна 
спільнота сповідує явлене Царство Боже. Молитва 
Церкви за світ – вияв віри, що все є в Божих руках, і 
вияв готовності прийняти від Господа відповідь, яку 
Він зволить дати. У назві єктенії «Мирна» 
наголошується на потребі внутрішнього миру та  

 
примирення з усіма. Перше прохання єктенії вказує 
на те, що нашим миром є Сам Христос (пор. Еф. 2, 
14) і в Ньому молимося. Прохання Мирної єктенії 
охоплюють благо Церкви, країни й усього творіння. 
Мирна єктенія виховує вірних ставити спільні справи 
понад приватні. Молитва «Господи, помилуй», яку 
вірні повторюють як відповідь спільноти на прохання 
єктенії, містить у собі і прохання про Божу милість, а 
також віру спільноти в те, що Він завжди дарує її. 
 
б. Антифони в Літургії 
360 Царство Боже є сповненням усіх пророцтв та 
обітниць Старого Завіту. Щоб нині повніше зрозуміти 
й прийняти Царство, ми пригадуємо ті пророцтва й 
обітниці, співаючи вірші псалмів, де про них сказано, 
упереміж із приспівами, у яких висловлено 
сповнення цих обітниць у Христі. Величним гимном 
«Єдинородний Сину» сповідуємо, що сповненням 
усіх Божих обітниць є Христове воплочення й 
Пасхальне таїнство. Співаючи приспіви «Молитвами 
Богородиці» та «Молитвами святих», єднаємося з 
тими, у яких це спасіння здійснилося. Такий спів 
псалмів із приспівами називається «антифонами», 
бо його виконують по черзі два крилоси. У 
Божественній Літургії є три антифони, останній з 
яких завершується Малим входом. У молитвах 
антифонів сповідуємо «невимовне 
чоловіколюбство» Христове і Його обітницю 
«вволити прохання двох або трьох, що згодяться в 
ім’я» Його. 
в. Малий вхід, тропарі, Трисвяте 
361 Якщо співом антифонів ми переживаємо 
очікування Царства й «наближення» до нього, то 
Малий вхід показує, що, йдучи за Христом, ми 
вжевходимо в Царство, в небо, в повноту Божого 
життя і молимося: «Вчини із входом нашим, щоб був 
входом святих ангелів, які співслужать з намиі разом 
з нами славословлять Твою доброту». Словами 
«Премудрість, прості!» диякон закликає нас 
скерувати увагу до Слова Божого, а вірні 
відповідають поклонінням Його Мудрості, явленій у 
книзі Євангелія. Вони готують свої серця до 
прийняття Слова. Саме тому вірні, творячи малий 
поклін, співають: «Прийдіте, поклонімося і припадім 
до Христа». 
 
362 Священик з Євангелієм входить у святилище на 
знак того, що Божественну Літургію звершує єдиний 
Первосвященик – Ісус Христос, Який невидимо 
присутній серед нас і провадить нас до престолу. 
Єпископ або священик представляють Вічного 
Архиєрея, Який приніс досконалу жертву раз 
назавжди, вознісся на небо й, увійшовши у небесне 
святилище, сидить праворуч Отця (див. Євр. 9, 11-
14.23-28). 
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2-а Нд. по Зісланні. Всіх святих 

Свят. Микити, єп. 

Халкедонського 

Глас 1. Єв.2. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Римлян  

2:10-16 
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НЕДІЛЯ 10.06.2018  
2-а Нд. по Зісланні  
Свят. Микити, єп. Халкедонського  
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію; Про благословення для Юліяни 
Поточної, Про здоров'я і всі потрібні ласки для Яніни 
Стороняк в день уродин. 
 

ПОНЕДІЛОК 11.06.2018  
Препмуч. Теодосії, діви 
 

ВІВТОРОК 12.06.2018 
Преп. Ісаакія Далматського  
 

СЕРЕДА 13.06.2018 
Ап. Єрмія; муч. Єрмея  
 

ЧЕТВЕР 14.06.2018 
Муч. Юстина, філософа й ін.  
 

П'ЯТНИЦЯ 15.06.2018 
Св. Никифора, патр. Царгородського  
 

СУБОТА 16.06.2018  
† Співстр. Пресв. Богородиці  
Муч. Лукиліяна і тих, що з ним  
9.30 - Вервиця в наміренні єдности Церков 
10.00 - Божественна Літургія 
11.00 - Молебень до Святого Йосафата 
 

НЕДІЛЯ 17.06.2018  
3-я Нд. по Зісланні  
Св. Митрофана, патр. Царгородського  
10.00 - Божественна Літургія  

 
 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В ЯНТАРІ 
Від неділі 24 червня 2018 в Янтарі буде Служитися 
Божественна Літургія на час вакації. Початок Літургії 
о год. 07.15. Запрошую. 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
Слава Ісусу Христу!  
Всечесніший Отче, оскільки через відносно  мале 
число студентів і зміну ритму життя МСД в Любліні, 
результатом якої є менша кількість вільних від 
різноманітних подій і занять неділь, нам не вдалося 
досі особисто провести збірки пожертв на семінарію 
а наближення екзамінаційної сесії практично 
виключає вже таку можливість, ласкаво просимо 
зробити це самому, бажано до кінця червня, а кошти 
перелити на семінарійне конто.  
о. Богдан Панчак 

 
У нашій парафії збірку на потреби Духовної 
Семінарії проведемо в неділю 17 червня 2018 р.  
 

ПЕРЕГРИНАЦІЯ МОЩЕЙ СВЯТОГО ЙОСАФАТА 
КУНЦЕВИЧА 

З нагоди 325-ть ліття з'єднання Перемишльської 
Єпархії з Апостольським Престолом відбудеться 
перегринація мощей св. Йосафата до всіх наших 
парафії в Польщі. Мощі-рука св. Йосафата 
прибудуть до нашої парафії в суботу 16 червня 
2018р.  
 
16 червня субота 
9.30 - Вервиця в наміренні єдности Церков 
10.00 - Божественна Літургія 
11.00 - Молебень до Святого Йосафата 
 
Відтак передання мощей св. Йосафата парафії в 
Ельблонзі. 

 

СВЯЩЕНИЧІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
В тому тижні в нашій парафії богослужінь не буде. 
Відбуватимутся щорічні священичі реколекції. Також 
беремо участь у відзначенні ювілею 100-літта 
Любельського Католицького Університет. Прошу всіх 
парафіян про молитву за нас священиків, щоб 
Господь щедро подавав свої ласки усьому 
духовенству. 

 
ПОЖЕРТВИ НА ПАРАФІЮ ЗА ТРАВЕНЬ 

На будову вежі 10% - 730 зл 
На потреби парафії - 200 зл. 
 
На тацу зібрано в травні: 1 356 зл. 
Таца будівельна: 587,25 зл 
Катедратікон 1-а неділя: 471,50 зл. 
Разом: 2 414,75 зл. 
Сплата боргу: 1 500 зл. 

 
Дякую всім жертводавцям за Вашу жертвенність 
і відкритість на потреби нашої спільноти. Нехай 
Господь щедро всім благословить. 

 
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" 
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