
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Марка  

1:1-8 

 
 
 
 
 
 
 
Ти ж будь тверезим у всьому, знось напасті, виконуй 
працю євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже 
готовий на ливну жертву, і час мого відходу настав. 
Я боровся доброю борнею, скінчив біг - віру зберіг. 
Тепер же приготований мені вінок справедливости, 
що його дасть мені того дня Господь, справедливий 
Суддя; та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю 
чекали на його появу.  
 
 
 
 
 
Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як 
написано в пророка Ісаї: "Ось я посилаю мого 
посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. 
Голос вопіющого в пустині: Готуйте Господеві 
дорогу, вирівняйте стежки його", - так виступив 
Йоан, христивши у пустині та проповідувавши 
хрищення покаяння на прощення гріхів. І виходили 
до нього - вся країна Юдейська та всі єрусалимляни, 
христились від нього в ріці Йордані й визнавали 
гріхи свої. Йоан одягнений був в одежу з 
верблюжого волосу й носив ремінний пояс на своїх 
бедрах, а їв сарану й мед дикий. І проповідував, 
кажучи: "Слідом за мною іде сильніший від мене, що 
йому я недостойний, нахилившись, розв'язати 
ремінця його сандалів. Я вас христив водою, а він 
христитиме Святим Духом." 

 
ПРЕОСВ. ВЕНЕДИКТ, ЄПИСКОП ЛЬВІВСЬКИЙ 

Богоявлення Господнє 
Знаємо, що в час Хрещення Ісуса Христа до 
Йордану приходило чимало людей – очікували, щоб 
Йоан охрестив їх, бо хотіли очиститися від своїх 
гріхів. Ця вода немовби змивала весь той бруд, усі 
переступи та гріхи. Коли Христос прийшов на 
хрещення до Йоана, то Йордан був уже повний цих 
змитих гріхів. І Христос входить в ту просякнуту 
гріхом воду, переповнену гріховністю людей, які 
були перед Ним.  
 
Саме входження Христа показує нам, наскільки наш 
Бог входить у всі наші грішні ситуації, у наші 
проблеми, труднощі, у наші біди й клопоти. Дуже 
важливо пам’ятати, що Господь чекає на нас і коли  

 

ми очищені, переображені, перемінені, і коли 
приходимо до Нього брудні від гріха, і коли 
звертаємося зі своїми проблемами й труднощами.  
Бог приходить у все це й перемінює, переображує 
його своїм буттям. Тож уміймо приймати нашого 
Бога, уміймо зустрічатися з нашим Господом як 
у стані благодаті, так і в найбільших наших бідах, 
труднощах і проблемах!  

 

ДУШПАСТИРСЬКІ ВІДВІДНИ - КОЛЯДА 
Після свята Богоявлення від п'ятниці починаються 
душпастирські відвідини. Метою відвідин є спільна 
молитва і зустріч. Тому прошу, щоб в міру 
можливостей всі домашні були в дома. Коли комусь 
не відповідає зустріч по даному порядку, прошу 
мене повідомити, заплануємо так, щоб можна було 
зустрітись. (тел. 796 348 352) 
 

Також прошу, щоб належно підготовити стіл до 
молитви. Білий обрус, хрест, свічки, свячена вода, 
Святе Письмо. В часі відвидин Ваш стіл стає 
Престолом на подобу того який є в храмі.  
 

Відносно пожертв в часі коляди, лишається це, що 
було минулого року, прошу в конвертах з написом 
КОЛЯДА (не писати призвищ!!!) приносити до церкви 
і складати на тацу, або до скриночки біля виходу з 
церкви.  
 
 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 03/2017                                               Рік ІV 

 

15 січня 2017 
 

Передсвяття Богоявління 
Неділя перед Богоявленням 

Св. Сильвестра, Папи 
 

Глас 5. Єв.87. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге послання 
апостола Павла до 

Тимотея 4:5-8 
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НЕДІЛЯ 15.01.2017  
Передсвяття Богоявління  
Неділя перед Богоявленням 
Св. Сильвестра, Папи  
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
 

ПОНЕДІЛОК 16.01.2017  
Прор. Малахії; муч. Гордія  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Теодозія Вербова 
 

ВІВТОРОК 17.01.2017 
Собор 70 апп.; преп. Теоктиста, ігумена  
08.00 - Божественна Літургія 
За здоров'я для Анни 
 

СЕРЕДА 18.01.2017 
Навечір'я Богоявління 
Мучч. Теопемпта й Теони  
22.00 - ПОВЕЧІРЯ ВЕЛИКЕ З ЛИТІЄЮ 
 

ЧЕТВЕР 19.01.2017 
⊕ БОГОЯВЛІННЯ ГОСПОДНЄ 
10.00 - Божественна Літургія 
11.15 - Велике Водосвяття 
18.00 - Божественна Літургія 
 

П'ЯТНИЦЯ 20.01.2017  
Собор св. Йоана Христителя 
08.00 - Божественна Літургія 
 

СУБОТА 21.01.2017  
Преп. Юрія Хозевіта; преп. Домініки; іспов. Еміліяна  
08.00 - Божественна Літургія 
 

НЕДІЛЯ 22.01.2017  
Неділя по Богоявленні  
Муч. Полієвкта  
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
 

НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
15-01-2017 - 22-01-2017 

В наміренні, яке подане кожного дня через сім день 
долучити до своїх молитов намірення. Як долучити 
намірення? Після відмовлення молитов у своїх 
намірення сказати Господеві: Прийми о Господи і 
вислухай наші прохання тих хто нас просить про 
молитву: Ще молимолимось за Боже змилування, 
ласки, здоров'я й спасіння для слуги Божого отця 
Пеира Гудку, пароха Бранєва, щоб сповнились добрі 
прохання його, Господи, вислухай і помилуй. 

Отче наш, що єси на небесах.... 
Богородице Діво радуйся.... 
Під твою милість прибігаємо... 
Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсяк 
час і на віки віків. Аміь. 

 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
 

20-01-2017 
Стех Михайло і Тереса, Онишкевич Петро і 
Катерина, Зарічна Ольга 
 

27-01-2017 
Зих Тереса, Панюс Богдан і Галина, Онишкевич 
Марія і Іван 
 

03-02-2017 
Василіна Євген і Євгенія, Бунда Мирослав і Анна, 
Грицина Анна і Юрій 
 

10-02-2017 
Юрчак Богдан і Стефанія, Кемпський Лукаш і 
Катерина, Путко Ярослав і Катерина. 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
В неділю, 08 січня 2017 р. в другий день Різдвяних 
свят пожертви зложені на тацу були призначені на 
потреби Духовної Семінарії в Любліні. Зібрано 1 100 
л. За всі пожертви дякую. 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСОПИСУ ПРОВІНЦІЯ 
Сьогодні 15 січня після Божественної Лутургії в 
церкві відбудеться презентація часопису Провінція. 
У останьому номері 2016 року приміщено статтю 
присвячену історії нашої парафії. 
 

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" 

 
ПОРЯДОК КОЛЯДИ 

Piątek 20.01.2017 od 09.30 
Drewnica, Przemysław, Mikoszewo, Jantar 

Sobota 21.01.2017 od 09.30 
Piaskowiec, Groblica, Ostaszewo  

Niedziela 22.01.2017 
Stegna od 13.00 

ul. Morska, Gdańska, Kopernika, Jagiełły, Słoneczna, 
Elbląska. 

Poniedziałek 23.01.2017 od. 9.30 
Płonina, Kąty Rybackie, Sztutowo, Stegna ul. Boczna, 

Zielona, Lipowa, Powstańców Warszawy, Grunwaldzka. 
Wtorek 24.01.2017 od. 9.30 

Głobica, Rybina, Żelichowo, Orłowo, Nowy Dwór 
Gdański  

Środa 25.01.2017 od. 9.30 
Jeziernik, Nowa Cerkiew, Gniazdowo 

Czwartek 26.01.2017 od 9.30 
Kępiny Małe, Marzęcino ul. Wałowa, Główna. 

Brzozowa, Polna, Graniczna 


