
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Марка 
8, 34 - 9, 1. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, маючи, великого архиєрея, що пройшов 
небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо 
віровизнання. Бо ми не маємо такого архиєрея, який 
не міг би співчувати нашим недугам; він бо зазнав 
усього подібно, як і ми, крім гріха. Приступім, отже, з 
довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати 
милость і найти благодать для своєчасної помочі. 
Кожен бо архиєрей, узятий з-між людей, 
настановляється для людей у справах Божих, щоб 
приносив дари та жертви за гріхи, щоб міг 
співчувати нетямущим та тим, що заблудили, бо й 
сам він ввесь у немочах, і тому має як за людей, так 
і за себе самого приносити жертви за гріхи. 
Достоїнства ж цього ніхто не бере собі, але той, хто 
покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам 
собі присвоїв славу стати архиєреєм, бо вона від 
того, який до нього мовив: Син мій єси, я сьогодні 
родив тебе. Як і на іншому місці каже: Ти священик 
навіки по чину Мелхиседека.  
 
 
 
 
 
 
Сказав Господь: – Коли хто хоче йти за мною, хай 
зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та 
йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, 
той її погубить; а хто погубить свою душу мене ради 
та євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині 
здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо 
людина може дати взамін за власну душу? Хто, 
отже, буде соромитися мене й моїх слів перед цим 
родом перелюбним та грішним, того буде 
соромитися Син чоловічий, коли прийде у славі 
Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм: – 
Істинно кажу вам: є деякі з отут присутніх, що не 
зазнають смерти, аж поки не вздріють царства 
Божого, що прийде у могучості.  
 

 

РОЗДУМИ ПРЕОСВ. ВЕНЕДИКТА, 
ВЛАДИКИ ПОМІЧНИКА ЛЬВІВСЬКОГО  

Євр. 4, 14 – 5, 6. «Приступім, отже, з довір’ям до 
престолу благодаті, щоб отримати милость і знайти 
благодать на своєчасну поміч» Часто в  

 
 
різноманітних обставинах та ситуаціях ми бачимо 
свою людську обмеженість, чуємо свою слабкість, 
свою безпомічність щось зробити, на щось 
вплинути. Навіть на свої вади і гріхи нам не завжди 
легко впливати. Часто працюємо над собою днями, 
місяцями, а то й роками і не можемо дати ради самі 
собі, і це правда. Якщо ми могли б самі собі дати 
раду, то не потрібен був би прихід Ісуса Христа, 
Його смерть і воскресення. Важливо повсякчас собі 
усвідомлювати, що Господня благодать нам конечно 
потрібна для спасення. Ми самі по собі не можемо 
дати собі ради і завжди маємо шукати й уповати на 
Бога, шукати Його помочі, шукати Його сприяння. 
Тож коли в нас закінчуються спроможності, сили, 
можливості, якщо не можемо знаходити цього 
всього в собі, завжди просімо про Божу благодать. І 
так як Господь допомагав, підтримував і укріпляв 
усіх, хто звертавсь до Нього, і нам так само 
допоможе, підтримає, укріпить і спасе.  

* * * 
Мр. 8, 34 – 9, 1. «Коли хтось хоче йти за мною, 
хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест 
свій і йде слідом за мною».  
Взяти Хрест Господній – значить прийняти 
обставини свого життя такими, якими вони є. Нам 
завжди важко їх прийняти, завжди щось не так. Ми 
носимося зі своїми планами, маємо свої 
переконання, яким би мало бути життя навколо нас, 
знаємо, хто й що мав би зробити. Однак не 
усвідомлюємо, що все, що маємо, – це дар від Бога. 
Брати хрест на себе – це прийняти ті обставини, які 
є в цю мить нашого життя, і жити в них за Божими 
законами. Брати хрест – це також приймати себе 
таким, яким я є в цю мить мого життя. Коли ми це 
приймемо – зразу прийде радість і настане мир, бо 
ми приймемо Бога, який стоїть за тим. Ми почитаємо 
Хрест Господній, виставляємо його для поклоніння і 
співаємо: «Хресту Твоєму поклоняємось, Владико!» 
Віддаємо честь і шану Хрестові, бо на Хресті 
відбулося наше спасення. Знаємо, що екзорцист 
завжди має зі собою хрест, щоб нагадати дияволові, 
що він уже переможений і не має ніякої сили над 
людиною. Через якийсь обман він, можливо, 
заволодів особою, як і через обман диявол 
спокушає нас, але він ніколи не має над нами сили. 
Частіше вдивляймося в Хрест, споглядаймо Хрест, 
поклоняймося Хрестові, цілуймо Хрест, бо це місце 
нашого спасення! Хрест – це місце і гарантія нашої 
свободи в Ісусі Христі! 
 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 
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Послання Апостола 
Павла до Євреїв 

4, 14 - 5, 6. 
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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 
 

ПОНЕДІЛОК 20.02.2017  
Тиждень 4-ий Великого посту. 
Свщмучч. Василія, Єфрема, Капітона й ін.  
18.00 - Акафіст до Страстей Христових 
 

ВІВТОРОК 21.03.2017 
Свят. Теофілакта, єп. Нікомидійського  
18.00 - Вечірня 
 

СЕРЕДА 22.03.2017 
† 40 мучч. Севастійських  
Сповідь в Ілаві 
 

ЧЕТВЕР 23.03.2017 
Мучч. Кондрата, Кипріяна, Анекта і Крискента  
18.00 - Молебень до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 24.03.2017  
Свят. Софронія, патр. Єрусалимського  
Сповідь в Орнеті і Моронгу 
 

СУБОТА 25.03.2017  
Заупокійна Субота; Іспов. Теофана Сигріянського; 
свят. Григорія, Папи  
Сповідь в Бранєві 
 

НЕДІЛЯ 26.03.2017  
Неділя 4-та Великого посту, 
Перенес. мощей свят. Никифора, патр. Царгород.  
Глас 7. Єв. 7.  
10.00 - Божественна Літургія св. Василія 
Великого 

 
НАМІРЕННЯ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 

19-03-2017 - 26-03-2017 
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 Адріана 
Лихача, кандидата до дияконського сану, 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. 

 

ПРОБА ХОРУ 
В четвер о год. 18.30 проба хору 

 

ВЕЛИКОПОСТНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
Великопостні реколекції у нашій парафії будуь 
проводитись в днях 06-08- квітня 2017 р. 
Реколекційні науки виголосить о. Петро Кушка, 
ЧСВВ. Запрошую всіх парафіян до участі. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
Минулогї неділі в нашій парафії збирали ми 
пожертви на потреби нашої Духовної Семінарії в 
Любліні. Зібрано 1 279 зл. Дякую всім вам за зложені 
пожертви.  

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 РЕМОНТ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ 
В наступному тижні остання неділя місяця, пожертви 
зложені на тацу призначені на ремонт 
парафіяльного дому. 
 

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

 

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" 


