
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Марка 

2, 1-12. 

 
 
 
 
 
 
 
Ти, Господи, на початку заснував землю, і небеса 
діло рук твоїх. Вони зникнуть, ти ж перебуваєш; усі, 
мов одежа, постаріються; ти їх, неначе одежу, 
згорнеш, і, немов одіж, вони зміняться. Ти ж – той 
самий, і літа твої не скінчаться. До кого з ангелів він 
коли мовив: Сідай праворуч мене, доки не покладу 
твоїх ворогів підніжком під ногу. Хіба ж не всі вони 
служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які 
мають унаслідувати спасіння? Тому ми мусимо 
вважати дуже пильно на те, що чули, щоб, бува, нас 
не збило з путі. Бо коли слово, оголошене ангелами, 
було таке важне, що всякий його переступ і 
непослух тягнув за собою справедливу кару, як 
утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? 
Його спочатку проповідував Господь, і воно було 
нам підтверджене тими, що його чули,  
 
 
 
 
 
 
В той час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка 
пішла, що він у домі. І там зібралося стільки народу, 
що не було більш місця, навіть перед дверима; і він 
промовляв до них словом. І от прийшли до нього 
несучи розслабленого; несли його четверо. А що із-
за народу не могли принести до нього, розкрили 
стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили 
ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши 
їхню віру, каже до розслабленого: – Сину, 
відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, 
що сиділи там і думали собі: – Як може цей так 
говорити? Він богохулить! Хто може прощати гріхи, 
крім одного Бога? Ісус вмить збагнув духом, що вони 
таке собі думають, і каже до них: – Чого таке 
мислите у серцях ваших? Що легше – сказати 
розслабленому: відпускаються тобі гріхи, чи сказати: 
встань, візьми твоє ліжко й ходи? Та щоб ви знали, 
що Син чоловічий має на землі владу відпускати 
гріхи, – мовить до розслабленого, – кажу тобі: 
встань, візьми своє ліжко і йди додому. Устав той і 
зараз же взяв ліжко, й вийшов на очу всіх; і 
дивувалися всі, хвалили Бога й казали: – Ніколи ми 
такого не бачили.  

 
 

 

РОЗДУМИ ПРЕОСВ. ВЕНЕДИКТА, 
ЄПИСКОПА ЛЬВІВСЬКОГО 

 

Мр. 2, 1-12. «Що легше – сказати розслабленому: 
Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: Встань, 
візьми твоє ліжко й ходи?»  
 
Не дивно, що євреям, які дуже звикли до своїх 
традицій, було складно сприйняти особу Ісуса 
Христа і Його поведінку. Випадок із розслабленим 
влучно це підкреслює. Адже здоров’я за часів Ісуса 
не просто цінували, а вважали виявом Божого 
благословення. І Господь зцілює розслабленого, 
повертає йому здоров’я, навіть більше – відпускає 
йому гріхи. Так Він виявляє своє Божество. І, 
здавалося б, саме тоді всі присутні мали зрозуміти, 
Хто перед ними. Для сучасного християнина, який 
розуміє, що Ісус Христос – Той, хто дає зцілення, 
Той, хто своєю кров’ю змиває наші гріхи, ця ситуація 
логічна. Але як часто у своєму житті, коли 
перебуваємо в ситуації цього розслабленого, 
шукаємо зцілення і прощення в нашого Господа? 
Мати добре здоров’я – великий дар від Бога, однак 
часто ми це усвідомлюємо лише тоді, коли хворіємо. 
А наскільки більшим даром є можливість мати добре 
духовне здоров’я через Боже прощення, багато 
християн усвідомлюють лише під час Великого 
посту.  
Кожна людина в глибині свого серця 
усвідомлює свої гріхи, але, ніби адвокат, 
виправдовує себе, свої вчинки. У час Великого 
посту людина має нагоду проаналізувати свій 
душевний стан, покаятися й приступити до 
Божого прощення.  
 
Покаяння – це великий дар, який дав нам Бог, 
однак не для того, щоб ми користали з нього лише 
раз на рік. Якщо усвідомлюємо свій гріх – більше чи 
менше, – то завжди якнайшвидше приходьмо до 
Бога, перепрошуймо Його і змінюймося. Бо ж каже 
Господь: «Хто без гріха?» Хіба ми буваємо без 
гріха? Тому частіше прибігаймо до Бога з 
покаянням, взиваючи про прощення, і так швидше 
перемінимося, станемо досконалішими, праведними 
та святими.  
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ КАРІТАС 
В наступну неділю, після Божественної Літургії до 
пушкі карітас проведемо збірку на статутові потреби 
нашого Карітас. За всі пожертви дякую. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 11/2017                                               Рік IV 

12 березень 2017 
 

НЕДІЛЯ 2-ГА ВЕЛИКОГО ПОСТУ. 

ПРП. ІСП. ПРОКОПІЯ 

ДЕКАПОЛІТА. 

ГЛАС 5. ЄВ. 5. 

 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Євреїв 

1, 10 – 2, 3. 
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НЕДІЛЯ 12.03.2017  
Неділя 2-га Великого посту. 
Іспов. Прокопія Декаполіта  
Глас 5. Єв. 5.  
9.30 - Молебень до св. Миколая 
10.00 - Божественна Літургія св. Василія 
Великого 
Про здоров'я і благословення для Володимира 
Грицини в 70-ті уродини. 
Про здоров'я і благословення для Миколая Серкіза в 
6-ті уродини 
 

ПОНЕДІЛОК 13.02.2017  
Тиждень 3-ий Великого посту. 
Іспов. Василія, посника; преп. Касіяна  
18.00 - Акафіст до Страстей Христових 
 

ВІВТОРОК 14.03.2017 
Препмуч. Євдокії  
18.00 - Вечірня 
 

СЕРЕДА 15.03.2017 
Свщмч. Теодота, єп. Киринейського  
18.00 - Літургія Передосвячених Дарів. 
+ Василь Шептак 
 

ЧЕТВЕР 16.03.2017 
Мучч. Євтропія, Клеоніка й Василіска  
18.00- Молебень до святого Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 17.03.2017  
Преп. Герасима, що в Йордані  
18.00 - Літургія Передосвячених Дарів. 
 

СУБОТА 18.03.2017  
Заупокійна Субота; Муч. Конона  
09.00 - Божественна Літургія 
+ Коваль, Сушак, Фолюсевич 
 

НЕДІЛЯ 19.03.2017  
Неділя 3-тя Великого посту, 
ХРЕСТОПОКЛІННА  
42-х мучч. Аморійських  
Глас 6. Єв. 6.  
9.00 - Утрення з виставленням Хреста. 
10.00 - Божественна Літургія св. Василія 
Великого 

 
 
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі черговий номер нашого церковного 
часопису БЛАГОВІСТ. Лютовий номер присвячений 
Великому Патріарху Йосифу Сліпому. В тому році 
припадає 125-ть років від дня народження патріарха 

 
НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 

12-03-2017- 19-03-2017 
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. 

 
ПРОЩА ДО ГЛОТОВА 

У Хрестопоклонну неділю 19 березня 2017 р. з 
нашої парафії організуємо прощу до Глотова (біля 
Доброго Міста). Під проводом нашого Митрополита 
Архиєпископа Євгена будемо іти стежками 
Вармінської Кальварії, щоб занести молитву за всіх 
потерпілих, які насильно були вивезені з рідних 
земель в Акції "ВІСЛА". Запрошую до спільної 
молитви. Виїзд з під церкви в Желіхові о год. 14.00, 
початок молитви о год. 16.00. 
 

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 ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 

Сьогодні збираємо пожертви на потреби нашої 
Духовної Семінарії в Любліні. Вітаємо у нашій 
парафії семінариста 5-того курсу Павла Шади. 
Дякую всім вам за зложені пожертви.  

 
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" 


