
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія від Матея 
8:5-13 

 
 
 
 
 
Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, - покликаним 
за його постановою, усе співдіє на добро. Бо яких 
він передбачив, тих наперед призначив, щоб були 
подібні до образу Сина його, щоб він був 
первородний між багатьма братами; яких же 
наперед призначив, тих і покликав; а яких покликав, 
тих оправдав; яких же оправдав, тих і прославив. 
Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? 
Він власного Сина свого не пощадив, а видав його 
за всіх нас, - як же разом із ним не подарує нам 
усього? Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог - 
той, що оправдує; хто ж той, що засудить? Христос 
Ісус, який умер, ба й воскрес, що по правиці Божій, - 
він заступається за нас. Хто нас відлучить від 
Христової любови? Горе чи утиск, чи 
переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, 
чи меч? Як написано: «За тебе нас увесь день 
убивають, уважають нас за овець (призначених) на 
заріз.» Але в усьому цьому ми маємо повну 
перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я 
певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні 
князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні 
висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не 
зможе нас відлучити від Божої любови, що в Христі 
Ісусі, Господі нашім.  
 

 
 
 
 
 

Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього 
сотник, благаючи його словами: “Господи, слуга мій 
лежить дома розслаблений і мучиться тяжко.” Ісус 
каже до нього: “Я прийду й оздоровлю його.” Тоді 
сотник у відповідь мовив: “Господи, я недостойний, 
щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише 
слово і слуга мій видужає. Бо і я теж підвладний 
чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому: Іди, – і 
йде, а тому: Ходи, – і приходить; і слузі моєму: 
Зроби це, – і він робить.” Почувши це Ісус, 
здивувався і сказав тим, що за ним ішли: “Істинно 
кажу вам: Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. 
Кажу вам, що багато прийде зо сходу й заходу, і 
засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві 
Небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у 
темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів.” І 
сказав Ісус сотникові: “Йди, хай тобі станеться за 
твоєю вірою!” І видужав слуга тієї ж години. 

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
368 У Сугубій єктенії (єктенії усильного благання) 
Церква молиться за те, «щоб ми, пізнавши істину, 
були гідними її та в подвигах праведне життя вели і 

заповіді берегли, щоб вічне спасіння прийняти»291. 
На відміну від Мирної єктенії, у якій ми молимося за 
весь світ, у Сугубій поіменно поминаємо вірних, 
додаємо особливі прохання зібраної спільноти у 
відповідь на почуте Боже Слово й просимо Божої 
допомоги в різних обставинах життя вірних. 
 
369 У Єктенії за оглашенних вірні моляться за тих, 
хто готується до Хрещення, щоб Господь «просвітив 
їх словом істини» і «прилічив їх до вибраного свого 
стада». Оглашенних допускали до трапези Слова 
для осягнення духовної зрілості й зцілення духовних 
недуг. Перед початком Євхаристійної трапези їх 
відпускали. Залишалися «тільки вірні», які зібралися 
для того, щоб кормитися поживою вічного життя – 
Тілом і Кров’ю Господа нашого Ісуса Христа. 
 
3. Літургія Євхаристії (Літургія вірних) 
370 У молитвах вірних на початку Літургії Євхаристії 
священик коротко висловлює зміст євхаристійного 
зібрання: «Стати перед святим Твоїм жертовником 
[...], приносити Тобі моління й мольби і жертви 
безкровні за всіх людей Твоїх [...], і неосудно 
причаститися святих Твоїх таїн, і небесного Твого 
царства сподобитися». 
 
а. Приготування до Євхаристійної трапези 
371 Херувимська пісня приготовляє нас до 
Євхаристійної трапези. Перед тим, як «вгору 
піднести серця», співати Трисвяту пісню «Свят, свят, 
свят Господь Саваот» та «прийняти Царя всіх» у 
Святому Причасті, 
нам треба «відкласти всю житейську печаль».  
 
372 Під час Херувимської пісні священик молиться, 
аби Христос сподобив його «стати перед Святою 
Трапезою і священнодіяти святе і пречисте Тіло і 
чесну Кров». Тоді, переносячи на престол 
приготовані на проскомидійнику чесні дари, здійснює 
Великий вхід, який символізує урочистий в’їзд 
Христа в Єрусалим для звершення спасительної 
жертви і наше прийняття Його як Царя всіх – всього 
видимого і невидимого, живих і мертвих, щоб 
приєднатись до Його Пасхального таїнства. Тому 
священик поминає церковну єрархію і всіх вірних, 
молячись, щоб Господь Бог пом’янув усіх – учинив їх 
причасниками свого Царства. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 25/2018                                               Рік V 

24 червня 2018 

 
4-а Нд. по Зісланні. 

Всіх святих українського народу  
† Апп. Вартоломея і Варнави  

Глас 3. Єв.4. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Римлян  

8:28-39 
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НЕДІЛЯ 24.06.2018  
4-а Нд. по Зісланні. Всіх святих українського народу  
† Апп. Вартоломея і Варнави  
07.15 - Божественна Літургія в Янтарі 
9.30 - Хрестини Івана Кемпського 
10.00 - Божественна Літургія  
 

ПОНЕДІЛОК 25.06.2018  
Препп. Онуфрія Великого і Петра Атонського  
 

ВІВТОРОК 26.06.2018 
Муч. Акилини; св. Трифілія, єп. Левкусії  
 

СЕРЕДА 27.06.2018 
† Свщмч. Миколая Чарнецького і 24-х укр. мучч.; 
муч. Омеляна Ковча; прор. Єлисея; св. Методія, 
патр. Царгород.  
 

ЧЕТВЕР 28.06.2018 
Прор. Амоса; преп. Єроніма Стридонського  
 

П'ЯТНИЦЯ 29.06.2018 
Свят. Тихона, єп. Аматунського  
 

СУБОТА 30.06.2018  
Мучч. Мануїла, Савела та Ізмаїла  
 

НЕДІЛЯ 01.07.2018  
Неділя 5-та по Зісланні Святого Духа. 
Св. мч. Леонтія. 
Глас 4. Єв. 5.  
07.15 - Божественна Літургія в Янтарі 
10.00 - Божественна Літургія  

 

ПРИМІЦІЙНА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ  
В неділю 01 липня 2018 р у нашій парафії 
Божественну Літургію очолить о. Адрян Линах, 
новоієрей нашої Архиєпархії. Після Божественної 
Літургії о. Адрян уділить благословення всім 
присутнім. Традиційно таца призначена для 
новоієрея, це жест спільноти для нового священика, 
який починаю свою службу в Божому Винограднику. 
Катедратікон будемо збирати в другу неділю місяця 
08 липня 2018 р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
Минулого тижня проводили ми збірку на потреби 
духовної семінарії. Усім жертводавцям гратулюю. 
Нехай всемилостивий Господь обдаровує Вас 
щедро, тому що добро дане повертається. На тацу 
зібрано 834 зл.  
 

БЛАГОВІСТ 
У продажі черговий номер нашого церковного 
часопису БЛАГОВІСТ. Ціна примірника 3,5 зл.  

 
ДЯКІВСЬКІ КУРСИ В НОВИЦІ 

З понеділка 25 червня до п'ятниці в осередку 
Молодіжного Брацтва Сарепта відбуватиметься 
вишкіл для дяків регентів. У зв'яку з тим, у нашій 
парафії не буде богослужінь в тому тижні, тому що є 
я там проповідник. Колиб була потреба послуги 
священика, прошу дзвонити до мене, буду 
усталювати справи на біжучо. 

 
 

АКАДЕМІЯ СВ. МИКОЛАЯ 
22 червня 2018 року о год. 20.00 в Желіхові 31 
відбулися загальні збори Товариства Академія Св. 
Миколая.  
В часі зібрання вибрано заряд товариства у склад 
якого війшли слідуючі особи: 
 
Голова: о. Павло Поточний 
Заступник: Ева Серкіз 
Член заряду: Ева Питель 
Скарбник: Марія Онишкевич 
 
На засіданні передставлено план дій на 
найблищий час. Чергові збои Товариства 
Академя Святого Миколая залановано на 07-09-
2018 р.  
 
Дякую усім особам, які присвятили свій час на 
зустріч і участь у працях нашої спільної справи. 

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ РЕМОНТУ 
 

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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