
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія від 
Матея 9, 1-8. 

 
 
 
 
 
Браття, маємо, згідно з даною нам благодаттю, різні 
дари: коли дар пророцтва, виконуймо його мірою 
віри; хто має дар служіння, нехай служить; хто 
навчання, нехай навчає; хто напоумлення нехай 
напоумляє. Хто дає – у простоті; хто головує – 
дбайливо; хто милосердиться – з радістю. Любов 
нехай буде нелицемірна; ненавидьте зло, 
приставайте до добра. Любіть один одного 
братньою любов'ю. Пошаною один одного 
випереджайте. В ревності не будьте ліниві, духом 
горіте, Господеві служіте; веселі в надії, в горі 
терпеливі, в молитві витривалі; святим у потребах 
помагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте 
тих, що вас ганять; благословляйте, не проклинайте.  
 

 
 
 
 
 

В той час, як увійшов Ісус у човен, він переплив і 
прибув у своє місто. І от принесли до нього 
розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши 
їхню віру, Ісус сказав розслабленому: – Бадьорися, 
сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників 
заговорили між собою: – Він хулить. Ісус, знаючи їхні 
думки, каже: – Чого лукаве думаєте в серцях ваших? 
Що легше сказати: твої гріхи відпущені – чи сказати: 
встань і ходи! Та щоб ви знали, що син чоловічий 
має владу на землі гріхи відпускати, – каже 
розслабленому, – встань, візьми твої ноші і йди до 
свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ 
же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав 
таку владу людям.  
 

СВ. ЙОАН ЗОЛОТОУСТИЙ ПРО АП. ПЕТРА І 
ПАВЛА 

“Не так яскраве небо, коли сонце розливає своє 
світло, як Рим осяває всю вселенну блиском своїх 
двох світил, мощами святих апостолів Петра і 
Павла. Я подивляю в Римі не багатство золота, не 
мармурові стовпи, а подивляю цих двох стовпів 
Христової Церкви. О, щоб міг я хоча б торкнутися 
тіла святого Павла, припасти до його домовини і 
побачити порох його тіла, яке носило кайдани за 
Христа та всюди і завжди засіювало проповідь 
Євангелія! Голос святого Павла очистив вселенну, 
приборкував хвороби, проганяв пороки, запрова-
джував правду, в тому голосі був присутній – сам 
Христос. Що ж може бути веселішого понад той 
голос, який звіщав, 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» (Рим. 8, 38-39).”  
А про святого Петра великий Золотоустий так 
каже:“Він – надійна опора апостолів і ключник неба, 
тлумач тайн, укріпитель тих, що сумніваються;він 
підносить тих, хто впав, він – найревніший провідник 
до покаяння, він – найбільше чудо земного круга, він 
– уста Христові, він – небесне серце, гідне 
найбільших нагород. Він був головою всіх апостолів, 
йому дав Спаситель найперший престол, найвищу 
владу і невимовну велич, і сказав, що передасть 
йому ключі царства небесного”. А тим, хто 
заперечують ту гідність і владу, силу і першість 
апостола Петра та його спадкоємців, відповідайте 
словами святого Кипріяна:“Один є Бог, один є 
Христос, одна є Церква і один престол, заснований 
Господом на Петрі. Другий престол не може 
вознестися, друге священство не може устоятися”.  
*** “В Римі, в осередку світу, святі апостоли Петро і 
Павло прийняли мученицьку смерть, щоб голова 
святости спочила там, де була голова 
ідолопоклонства” (св. Кипріян). А в небі ці святі 
апостоли готують місце для тих, яких ані життя, ані 
смерть не відірвали від Спасителя. Молімося до 
них, щоб і ми колись мали частку з ними.  
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НЕДІЛЯ 08.07.2018  
Неділя 6-та по Зісланні Святого Духа. 
Препмуч. Февронії  
Глас 5. Єв. 6.  
07.15 - Божественна Літургія в Янтарі 
10.00 - Божественна Літургія  
 

ПОНЕДІЛОК 09.07.2018  
Преп. Давида Солунського  
07.00 - Божественна Літургія  
 

ВІВТОРОК 10.07.2018 
Преп. Самсона, лікаря  
07.00 - Божественна Літургія  
 

СЕРЕДА 11.07.2018 
Перенес. мощей безсрібн. Кира й Івана  
 

ЧЕТВЕР 12.07.2018 
⊕ Верх. апп. ПЕТРА І ПАВЛА  
18.00 - Божественна Літургія  
 
П'ЯТНИЦЯ 13.07.2018 
† Собор 12-ох апп.  
07.00 - Божественна Літургія 
 

СУБОТА 14.07.2018  
Безсрібн. і чудотв. Косми і Дам'яна  
11.00 - Божественна Літургія 
Про Благословення для Катерини і Івана Назар 
 

НЕДІЛЯ 15.07.2018  
Неділя 7-та по Зісланні Святого Духа. 
† Покладення Ризи Пресв. Богородиці у Влахерні  
Глас 5. Єв. 6.  
07.15 - Божественна Літургія в Циганку 
 

 

60-ть ЛІТТЯ ПАРАФІЇ В ПЄНЄНЖНІ  
15 липня о год. 11.00 в Пєнєнжні за участю 
Архиєпископа і Митрополита Євгена Поповича буде 
служитися Божественна Літургія. Парафія відзначає 
60-ту річницю існування. Отець Парох Артур Маслей 
запрошує всіх до участі у святочних торжествах. 
 
У нашій парафії наступну неділю буде служитись 
тількі одна Божественна Літургія о год. 7.15 в 
Циганку.  
 

 
 
 

 
 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Дякую панам, які прийшли в понеділок і порізали 
дерево до кінця. Нехай Добрий Господь Вам 
винагородить за Ваш час присвячений для цілої 
спільноти. Також в тому тижні у понеділок і вівторок 
прошу Вашої допомоги при зробленні порядків в 
ремонтовані частині і уложенні подесту для дерева 
на вежу. Прошу помочі в понеділок і вівторок на год. 
09.00. У вівторок на нову частину приходять 
електрики, щоб класти інсталяцію і потрібно 
підготовити для токо дім. 
 
В понеділок 09 липня починаємо також ремонт в 
хаті, малювання приміщень в мурованій частині.  

 
ЛИСТА НА КОШЕННЯ ТРАВИ 

При виході з храму лежить листа чергування до 
кошення трави Прошу панів записуватися в черзі 
Новий Двір Гд., Янтар і Стегна. Листа розписана що 
два тижні до кінця вересня. 

 
БЛАГОВІСТ 

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

КАТЕДРАТІКОН 
Сьогодні пожертви зібрані на тацу відстлаємо на 
потреби Перемиської Крнсисторії.  
 

ПЕТРОВИЙ ГРІШ 
Таца зібрана у день св. Апостолів Петра і Павла 
призначена на потреби Апостольского престолу. 
 

 
ПОЖЕРТВИ НА ПАРАФІЮ ЗА ЧЕРВЕНЬ 

На будову вежі 10% - 874 зл 
На потреби парафії - 1 900 зл. 
 
На тацу зібрано в червні: 988 зл. 
Таца будівельна: 710 зл 
Катедратікон 1-а неділя: 437 зл. (відсилаємо) 
Разом: 2 135 зл. 
Сплата боргу: 1 500 зл. (відсилаємо) 

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

 
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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