
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Йоана  
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Радуйтеся завжди у Господі; знову кажу: Радуйтеся! 
Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. 
Господь близько! Ні про що не журіться, але в 
усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і 
благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від 
усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у 
Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш 
правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що 
любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи щобудь 
похвальне, - про те думайте! Чого ви навчилися, що 
прийняли, що почули та бачили в мені - те чиніте, і 
Бог миру буде з вами.  
 
 
 
 
 
 
Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де 
перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. 
Там, отже, справили йому вечерю, і Марта 
прислуговувала; а й Лазар був серед тих, які разом з 
ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з 
щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса 
й обтерла їх волоссям своїм; і наповнився дім 
пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда 
Іскаріотський, що мав його зрадити: «Чому не 
продано це миро за триста динаріїв і не роздано 
бідним?» Сказав же так не тому, що піклувався про 
бідних, але тому, що був злодій: із скарбнички, яку 
тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож 
Ісус промовив: «Лиши її. На день мого похорону 
зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою 
повсякчас, мене ж матимете не завжди.» Тим часом 
дізналася сила народу, що він там, то й посходились 
- не тільки Ісуса ради, а й щоб побачити Лазаря, 
якого він з мертвих воскресив. Тоді первосвященики 
ухвалили і Лазаря вбити, численні бо юдеї 
залишили їх із-за нього й увірували в Ісуса. 
Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, 
зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове 
гілля й вийшли йому назустріч з окликами: «Осанна! 
Благо-словен той, хто йде в ім'я Господнє, 
ізраїльський цар!» І знайшовши осля, Ісус сів  
 

 
 
на нього, - як ото написано: Не страхайся, дочко Сіо-
ну, ось іде твій цар верхи на жереб'яті ослициному. 
Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус 
прославився, згадали вони, що то було написано 
про нього й що то з ним таке вчинено. Але й народ, 
що був при ньому, коли то він був викликав Лазаря з 
гробу та його з мертвих воскресив, - про те свідчив. 
Тим то, власне, народ і вийшов йому назустріч: 
довідався бо, що він учинив те чудо. 
 

ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ КВІТНОЇ НЕДІЛІ 
Жидівський народ 
хотів бачити свого 
Месію в силі і 
славі. Тож Ісус 
Христос воскресе-
нням Лазаря і 
своїм тріюмфа-
льним в’їздом до 
Єрусалима довів 
свою силу і славу. 
Прилюдно показав, 
що Він не тільки 
пан живої й ме-
ртвої природи, але 
й пан людських се-
рдець. Такого трі-
юмфального похо-
ду Єрусалим уже 
давно не бачив. Це 
підкреслює святий 
євангелист Матей: 

“І коли Він увійшов у Єрусалим, заметушилося усе 
місто, питаючи: “Хто це такий?” Народ же казав: “Це 
пророк, Ісус із Назарету в Галилеї” (21, 10-11).  
Христова слава тривала коротко, бо за ним, наче 
тінь, уже йшла зрада Юди, зрада народу, ішла тінь 
осуду жидівською старшиною, тінь мук, хресної 
дороги і розп’яття. Ті самі, що сьогодні вигукують: 
“Осанна”, — за кілька днів кричатимуть: “Розпни”.  
Квітна неділя показує нам нестійкість людської 
слави та марність земного щастя. Радість і смуток 
на землі — це дві нерозлучні сестри. Тож, коли 
хочемо колись тріюмфувати з Христом у небі, 
мусимо спочатку тут, на землі, прожити з Ним 
страсний тиждень і Голготу. А щойно тоді зможемо, 
як Він, увійти туди, де вічний тріюмф, радість і 
воскресення.  
 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 
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6-ТА НЕДІЛЯ  
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† ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ 

 
Муч. Матрони Солунської 
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Послання Апостола 
Павла до Филип'ян 

4:4-9 
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НЕДІЛЯ 09.04.2017  
Неділя 6-та Великого посту. 
† ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ 
Муч. Матрони Солунської  
10.00 - Божественна Літургія  
 
СТРАСНИЙ ПОНЕДІЛОК 10.04.2017  
Преп. Іларіона Нового; преп. Стефана, чудотв.  
 

СТРАСНИЙ ВІВТОРОК 11.04.2017 
Свщмчч. Марка й Кирила  
 

СТРАСНА СЕРЕДА 12.04.2017 
Преп. Івана Ліста  
 

СТРАСНИЙ ЧЕТВЕР 13.04.2017 
Страсті, Св. Іпатія, єп. Гангренського 
18.00 - Утрення Страстей Христових 
 

СТРАСНА П'ЯТНИЦЯ 14.04.2017  
Плащаниця, Царські часи  
Преп. Марії Єгипетської 
17.00 - Вечірня з виставленням плащаниці 
Після Вечірні - Єрусалимська Утрення 
 

СТРАСНА СУБОТА 15.04.2017  
Преп. Тита, чудотворця  
МОЛИТОВНЕ ЧЕРГУВАННЯ ПРИ БОЖОМУ ГРОБІ 
10.00-12.00- Маженціно; 12.00-14.00 Стегна, Янтар, 
Мікошево, Штутово; 14.00-16.00 - Осташево, 
Гробліца, Пясковєц; 16.00 - Циганок, Новий Двір Гд., 
Орлово. 
17.00 - Вечірня з Літургією Василія Великого 
 

НЕДІЛЯ 16.04.2017  
⊕ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ  
7.00 - Надгробне 
7.15 - Воскресна Утреня  
8.00 - Божественна Літургія Воскресіння Христового 
9.30 - Посвячення Пасок 
 

СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК 17.04.2017  
Препп. Йосифа Піснописця і Юрія, що в Малеї  
10.00 - Божественна Літургія 
11.15 - Воскресна Панахида на могилах священиків 
о. Никодима Стецури і о. Йосифа Германа 
 

СВІТЛИЙ ВІВТОРОК 18.04.2017 
Мучч. Теодула, Агатопода й ін.  
10.00 - Божественна Літургія 
18.00 - Божественна Літургія 

ФУНКЦІЇ ПАРАФІЯН ПРИ ПРОЦЕСІЯХ  
Для кращої організації процесії у велику п'ятницю і 
неділю воскресіння прошу щоб подані особи були 
готові вз'яти подані речі і понести їх у процесії. 
Також пригадую, що всіх функіцйних обов'язує 
вихідний стрій (galowy). 
Велика П'ятниця 
Хрест - Петро Онишкевич 
Євангелія - Мирослав Бунда 
Плащаниця  
 1. Михайло Стех 
 2. Петро Остап 
 3. Ігор Вербовський 
 4. Серкіз Андрій 
 

ВЕЛИКОДНЯ НЕДІЛЯ 
Хрест - Петро Онишкевич 
Євангелія - Мирослав Бунда 
Артос - Ярослав Солодуха 
Плащаниця  
 1. Михайло Стех 
 2. Петро Остап 
 3. Ігор Вербовський 
 4. Серкіз Андрій 
Хорогви 
 1. Остап Марта 
 2. Остап Александра 
 3. Грицина Наталя 
 4. Вербовська Анна 
 5. Бречко Олівя 
 6. Грицина Ганна 

 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
У СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК зложені пожертви на тацу 
переказуємо на потреби духовної Семінарії в 
Любліні. 
 

ПОЖЕРТВИ ПРИ БОЖОМУ ГРОБІ 
Пожертви зложені на тацу при Божому Гробі 
переказуємо на поміч Церкві в Святій Землі. 

 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ  

10 КВІТЕНЬ 2017 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ І ПОДВІРЯ ПЕРЕД 
СВЯТАМИ ПАСХИ ХРИСТОВОЇ  

- кошення трави 
- миття вікон в церкві 
- чищення з пороху престолів 

ПРИХОДЯТЬ ВСІ БАЖАЮЧІ. ПОЧИНАЄМО 
О ГОД. 15.30. 

 

ПОДЯКА ЗА ПОМІЧ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКОЛЕКЦІЇ 
Дякую парафіянам, які допомогли при організації 
великопостних реколекції: Панству Михайлові і 
Тересі Стех за нічліг для отця реколекціоністи, пані 
Марії Онишкевич і пані Анні Поточній за 
підготовлення обідів і вечері в часі реколекції. 

 

НАГОДА ДО СПОВІДІ 
У велику суботу, колиб був ще хтось хто не 
посповідався буде нагода до сповіді. Від 15.00 до 
16.30 буду сповідати. Також після богослужіння. 
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