
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Івана  
1, 43-51. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, вірою Мойсей, коли був виріс, зрікся зватися 
сином дочки фараона; волів радше страждати 
разом з людом Божим, ніж зазнавати дочасної 
розкоші гріха, бо, дивлячись на нагороду, вважав за 
більше багатство наругу вибраного народу, ніж 
скарби Єгипту. І що ще скажу? Часу не вистане мені, 
як почну розповідати про Гедеона, про Варака, про 
Самсона, про Єфту, про Давида й Самуїла та 
пророків, що вірою підбили царства, чинили 
справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі 
левам, вогненне полум'я гасили вістря меча 
уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні 
проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. 
Жінки діставали назад своїх померлих, які 
воскресали. Інші загинули в муках, зрікшися від них 
звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші 
зазнали наруг і бичів, кайданів і в'язниці; їх 
каменували, різали пилою, брали на допити; вони 
вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та 
козячих шкурах, злиденні, гноблені, покривджені; 
вони, яких світ був невартий, блукали по пустинях, 
по горах, по печерах та земних вертепах. І всі вони, 
дарма що мали добре свідчення віри, не одержали 
обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони 
не без нас осягли завершення. Тому й ми, маючи 
кругом себе таку велику хмару свідків, відкиньмо 
всякий тягар і гріх, що так легко пристає до нас 
навколо, і біжімо витривало до змагання, що 
призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, 
засновника й завершителя віри, який, замість 
радости, що була перед ним, витерпів хрест, не 
звертаючи уваги на сором, і возсів праворуч Божого 
престолу.  
 
 
 
 
 
 
В той час вирішив Ісус піти в Галилею. І найшовши 
Филипа, мовив до нього: – Іди за мною. А був Филип 
з Витсаїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип 
Натанаїла і сказав до нього: – Ми найшли того, про 
якого писав Мойсей у законі і пророки – Ісуса, сина 
Йосифа, з Назарету. Натанаїл сказав йому: – Що 

 
 
доброго може бути з Назарету? Мовив до нього 
Филип: – Прийди й подивися. Ісус, побачивши, що 
до нього надходить Натанаїл, сказав про нього: – 
Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема 
лукавства. Натанаїл сказав: – Звідкіль ти мене 
знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього: – Перше 
ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як був єси 
під смоковницею. Натанаїл відповів йому: – 
Учителю, ти – Син Божий, ти – цар Ізраїля. Ісус у 
відповідь сказав йому: – Тому що я мовив до тебе: я 
бачив тебе під смоковницею – віруєш. Побачиш 
більше, ніж те. І сказав до нього: – Істинно, істинно 
кажу вам: побачите небеса відкриті і ангелів Божих, 
як вони возходять та сходять на Сина чоловічого.  
 

 

РОЗДУМИ ПРЕОСВ. ВЕНЕДИКТА, 
ЄПИСКОПА ЛЬВІВСЬКОГО 

Сталість і незмінність є лише в Бозі, і що більше 
наближаємося до Нього, то більше самі стаємо 
подібні на свого Творця. Лише в Бозі, у Його правді 
ми самі можемо ставати сталими і виявляти цю 
правду про Господа. Пізнаючи правду в Бозі, ми самі 
починаємо жити нею. Стаючи учасниками істини в 
Бозі, ми самі випромінюємо істину, пізнаючи 
цілісного Бога, ми стаємо в усьому цілісні! 
 

ПРОБА ХОРУ 
В четвер о год. 18.30 проба хору 

 

НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
05-03-2017- 12-03-2017 

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 
Артура Маслея, пароха Пєнєнжна, 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. Амінь. 
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі є черговий номер нашого церковного 
часопису БЛАГОВІСТ. Цей номер присвячений особі 
Патріарха Йосифа Сліпого. Пригадую, що в тому 
році сповнилося 125 років від дня народження 
Великого Патріарха. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 10/2017                                               Рік IV 

05 березень 2017 
 

НЕДІЛЯ 1-ША ВЕЛИКОГО 
ПОСТУ, ПРАВОСЛАВІЯ. 

Прп. Льва, єп. Катанського. 
 

Глас 4. Єв. 4. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Євреїв  

11, 24-26; 32 - 12, 2. 



� � � � � � � 

	 � 
 � � � �  � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ 05.03.2017  
Неділя 1-ша Великого посту, Православія. 
Прп. Льва, єп. Катанського. 
Глас 4. Єв. 4.  
9.30 - Молебень до Мучеників Перемиських 
10.00 - Божественна Літургія св. Василія 
Великого 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
Ренати Шептак.  
 

ПОНЕДІЛОК 06.03.2017  
Тиждень 2-ий Великого посту. 
Прп. Тимотея, що в Символах. Св. Євстатія, архиєп. 
Великої Антіохії. 
 

ВІВТОРОК 07.03.2017 
Віднайдення чесних мощів свв. мчч., що в Євгенії. 
 

СЕРЕДА 08.03.2017 
Св. свщмч. Полікарпа, єп. Смирнського. 
 

ЧЕТВЕР 09.03.2017 
Перше і друге знайдення чесної голови св. 

славного прор., Предтечі і Хрестителя Господнього 
Йоана. 
 
П'ЯТНИЦЯ 10.03.2017  
Св. Тарасія, архиєп. Царгородського. 
18.00 - Літургія Передосвячених Дарів. 
+ Анна Кобляк в 4-ту річницю від смерти 
 

СУБОТА 11.03.2017  
Субота заупокійна. 
Св. Порфирія, єп. Газського. 
09.00 - Божественна Літургія 
10.00 - Панахида з поминанням померлих 
+Филипина, Параскевя, Меланія, Володимир, Іван, 
Софія, Василь з р. Зарічних 
 

НЕДІЛЯ 12.03.2017  
Неділя 2-га Великого посту.; Прп. ісп. Прокопія 
Декаполіта.; Глас 5. Єв. 5.  
9.30 - Молебень до св. Миколая 
10.00 - Божественна Літургія св. Василія 
Великого 
За парафію, Про здоров'я і Боже благословеня для 
Володимира Грицини в 80-ті уродини.  

 

ЗБИРАЄМО ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ  
ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ В ЛЮБЛІНІ 

В наступну неділю 12 березня 2017 р. пожертви 
збирані на тацу призначені на потреби духовної 
семінарії в Любліні. 
 

ПІСЕННИКИ ЗІ СТРАСНИМИ ПІСНЯМИ 
При вході до храму лежать пісенники зі страсними 
піснями. Виготовлені на потреби богослужінь у 
Великому Пості. Тому прошу не забирати їх до дому. 
Вз'яти на початку богослужіння і відложити на місце 
після його завершення. Якщо хтось має бажання 
вз'яти пісенник до дому то прошу внести оплату 5 
зл.  
 

ПРОЩА ДО ГЛОТОВА 
У Хрестопоклонну неділю 19 березня 2017 р. з 
нашої парафії організуємо прощу до Глотова (біля 
Доброго Міста). Від кількох років у третю неділю 
Великого Посту до Глотова приїжджають наші вірні з 
північних деканатів, щоб молитвою Хресної Дороги 
занести до Бога свої прохання. Виїзд автобусу з 
Циганка з під Церкви в неділю 19 березня 2017 р.  
Охочих вз'яти участь у прощі прошу зголошуватися 
до пана Івана Онишкевича. Від кількості осіб в 
автобусі буде відповідня ціна. Автобус є на 50 місць.  

 
ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ 

В п'ятницю 03 березня 2017 р. відбулися збори 
парафіяльної та економічної ради. На зборах 
розглянуто душпастирський план на час Великого 
Посту і після Пасхи. Обговорено питаня дотації на 
ремонти церкви і парафіяльного дому. Комісія 
інвентаризаційна передставила Спис Натури 
парафіялнього майна, який є основою для Книги 
Інвентаризаційної. У склад комісії входили: о. Павло 
Поточний, Ядвіга Гнатюк, Михайло Стех, Дарій 
Шептак. Наступні збори запланована на 12 травня 
2017 р. 
 

ПРОЩА ДО КОРНІВ І ВЕРБИЦІ 
У днях 16-17 червня 2017 року організується проща 
до Корнів і Вербиці. В суботу 17 червня Божественну 
Літургію очолить Архиєпископ Євген Митрополит 
Перемисько-Варшавський. При повному автобусі 
кошт виїзду це 160-180 зл від особи. Зголошуватись 
до п. Івана Онишкевича тел. 607 367 524. Пригадую, 
що в тому році відзначаємо 70-ті роковини від "Акції 
Вісла". Нехай цей виїзд стане прощею нашої парафії 
в пам'ять наших предків, які потерпіли в тому часі. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Ядвіга, Богдан і Анастазія Гнатюк - 1 000 зл. 
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" 


