
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Івана  
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Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу 
Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії, 
нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж 
між ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли 
в Антіохію та промовляли й до греків, 
благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня 
була з ними, і велике число було тих, що увірували й 
навернулись до Господа. Чутка про це дійшла до 
вух Церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву 
в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, 
зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа 
рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний 
Святого Духа та віри. І пристало багато людей до 
Господа. Тоді (Варнава) вирушив у Тарс розшукати 
Савла і, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони 
збирались цілий рік у церкві й силу людей навчали. 
В Антіохії вперше учнів називано християнами. Тож 
учні, кожний з них по спромозі, ухвалили послати 
братам, що жили в і Юдеї, допомогу; що й зробили, 
пославши її старшим через руки Варнави і Савла.  
 

 
 
 
 
 

Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке 
називається Сихар, неподалеку поля, наданого 
Яковом синові своєму Йосифові. Там і криниця 
Яковова була. Натомився з дороги Ісус, тож і присів 
біля криниці; було ж під шосту годину. Надходить же 
жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже: «Дай 
мені напитися.» Учні ж його пішли були до міста 
харчів купити. Отож каже до нього жінка самарянка: 
«Юдей єси, а просиш напитися в мене, жінки 
самарянки?» Не мають бо зносин юдеї з 
самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї: «Була б 
ти відала про дар Божий, і хто той, що каже тобі: Дай 
мені напитися, то попросила б сама в нього, а він 
дав би тобі води живої.» Мовить до нього жінка: «Ти 
й зачерпнути не маєш чим, пане, а й криниця 
глибока, - то звідкіля б у тебе вода жива? Чи 
більший ти за батька нашого Якова, що дав нам 
криницю оцю, і сам пив з неї, а й сини його ще й 
товар його?» А Ісус їй у відповідь: «Кожен, хто оту 
воду п'є, знову захоче пити. Той же, хто 
нап'єтьсяводи, якої дам йому я, - не матиме спраги 
повіки. Вода бо, що дам йому я, стане в ньому 

джерелом такої води, яка струмує в життя вічне.» 
Говорить до нього жінка: «То дай мені, пане, тієї 
води, щоб не мала я більше вже спраги та й не 
ходила сюди черпати.» «Піди ж, - мовить до неї, - 
позви чоловіка свого та й повертайся сюди.» 
Озвалася жінка та й каже йому: «Нема в мене 
чоловіка.» «Добре єси мовила - відрік їй, - Не маю 
чоловіка! П'ятьох бо мала єси чоловіків, та й той, що 
тепер у тебе, - не чоловік він тобі. Правду мовила 
єси.» А жінка й каже до нього: «Бачу, пане, - пророк 
ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж 
говорите - в Єрусалимі, мовляв, місце, де 
поклонятися треба.» Ісус до неї: «Повір мені, жінко, - 
час надходить, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі 
будете ви поклонятись Отцеві. Поклоняєтесь ви, не 
знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від 
юдеїв бо й спасіння. Та надійде час, - ба, вже й 
тепер він, - що справжні поклонники Отцеві 
кланятимуться у дусі й правді. А таких поклонників і 
шукає собі Отець. Бог - Дух. Ті, що йому 
поклоняються, повинні у дусі й правді поклонятися.» 
Жінка й каже до нього: «Відаю, що має прийти 
Месія, чи то Христос. А прийде, то все і звістить 
нам.» А Ісус їй: «То я, що говорю з тобою.» Тоді 
надійшли його учні і дивувалися, що розмовляє він з 
жінкою. Не спитав, однак, ані один: «Чого хочеш від 
неї, або: Чому розмовляєш із нею.» Жінка ж 
покинула свій глечик, побігла в місто та й каже 
людям: «Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав 
мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він?» І 
вийшли з міста й подалися до нього. А учні тим 
часом заходилися просити його, кажучи: «Їж 
лишень, Учителю.» Він же їм: «Їстиму я їжу, незнану 
вам.» Учні тоді заговорили один до одного: «Може 
хтось йому приніс їсти?» «Їжа моя, - каже до них 
Ісус, - волю чинити того, хто послав мене, і діло його 
вивершити. Чи ви ж не кажете: «Ще чотири місяці, і 
жнива настануть. А я вам кажу: Підведіть очі ваші та 
й погляньте на ниви, - вони вже для жнив доспіли. 
Вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для 
життя вічного, - щоб сіяч із женцем укупі раділи. 
Правильна й приказка до цього: Один сіє, а жне 
хтось інакший. Послав же і я вас те жати, коло чого 
ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю 
вступили.» Численні ж самаряни з того міста 
увірували в нього з-за слів жінки, яка посвідчила: 
«Сказав мені все, що я робила». Тож коли прийшли 
до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. 
Він і лишився на два дні там. Та й багато більше 
увірували з-за його слова. Жінці ж вони сказали: 
«Віруємо не з-за самого твого оповідання - самі бо 
чули й знаємо, що направду він - світу Спаситель.» 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 20/2017                                               Рік IV 

14 травня 2017 
 

НЕДІЛЯ 4-ТА ПІСЛЯ ПАСХИ. 
САМАРЯНКИ  

 
Св. прор. Єремії. 

Глас 4. Єв. 7. 
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Діяння Апостолів  
11:19-26,29-30 
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НЕДІЛЯ САМАРЯНКИ 14.05.2017  
Неділя 5-та після Пасхи; Св. прор. Єремії. 
Глас 4. Єв. 7.  
9.30 - Молебень до Богородиці 
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію 
 

ПОНЕДІЛОК 15.05.2017  
Свят. Атанасія Великого. аєп. Олександр. 
18.00 - Божественна Літургія  
+Катерина і Станіслав 
 

ВІВТОРОК 16.05.2017 
† Преп. Теодосія Печерського, Мучч. Тимотея і 
Маври  
18.00 - Божественна Літургія  
+ Марія Бак 
 

СЕРЕДА 17.05.2017 
Муч. Пелагії  
08.30 - Божественна Літургія  
+ Зенон Влашин в 1-у річницю від смерти 
 

ЧЕТВЕР 18.05.2017 
Муч. Ірини , Преп. Никифора, ігум. Мідійського  
08.30 - Божественна Літургія  
+ Славомир Оленич 
18.00 - Молебень до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 19.05.2017  
Праведного і многостражд. Йова  
9.00 - Msza Święta w Marzęcinie z okazji 70-lecia 
szkoły. 
 

СУБОТА 20.05.2017  
Муч. Акакія , Поява Чесного Хреста в Єрусалимі  
09.00 - Божественна Літургія  
+ Славомир Оленич 
 

НЕДІЛЯ СЛІПОРОДЖЕНОГО 21.05.2017  
Неділя 6-та після Пасхи; ⊕ Ап. Йоана Богослова, 
Преп. Арсенія Великого  
Глас 5. Єв. 8.  
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію 
 

ПРОБА ХОРУ 
В тому тижні в четвер о год 18.30 відбудеться проба 
парафіяльного хору. Запрошую всіх хористів, а 
також тих хто має бажання навчитися співати. Бо 
хто співає цей два рази молиться. 

 

ПРАЗНИК ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩІВ СВ, МИКОЛАЯ 
З МИР ЛИКІЙСЬКИХ ДО БАРІ 

В понеділок 22 травня 2017 
року припадає свято Перене-
сення мощів св. Миколая з 
Мир Ликійських до Барі. З тої 
нагоди до нашої парафії 
навідається Архиєпископ Іван 
Мартиняк - владика сеньор 
Перемисько-Варшавської Ар-
хиєпархії. Запрошую всіх пара-
фіян взяти участь у молитвах, 
скористати з нагоди до сповіді. 

 
ПРОГРАМА СВЯТКУВАНЬ 
16.30 - СПОВІДЬ 
16.45 - МОЛЕБЕНЬ ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
17.00 - БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ ПІД ПРОВОДОМ 
АРХИЄПИСКОПА ІВАНА МАРТИНЯКА 
- ПАНАХИДА В НАМІРЕННІ О. МИТРАТА ВАСИЛЯ 
ГРИНИКА 
- ОСВЯЧЕННЯ ІКОН, ВЕРВИЧОК, ЧОТОК 

 

ПОРЯДОК КОШЕННЯ ТРАВИ 
1. Стегна, Гробліца 
2. Осташево, Гняздово 
3. Новий Двір Гд., Желіхово, 
4. Янтар, П'ясковєц 
5. Маженціно. 
Прошу панів домовлятися між собою, мене тільки 
поінформувати, коли всі з даної місцевості закінчать 
косити.  
 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ 
В п'ятницю 12 травня 2017 року відбулися чергові 
засідання парафіяльної та економічної ради нашої 
парафії. На зборах обговорено організаційні питання 
пов'язані з порядками біля церкви. В тому році 
потрібно упорядкувати цвинтар з північного боку 
церкви, поприбирити дерево після ремонту церкви. 
Перед Сарептою 15 червня 2017 треба підготовити 
площу до приїзду гостей з інших парафії. Потрібно з 
посеред парафіян вибрати одну або дві особи, які 
будуть вміти обслуговувати церкву, в разі не-
присутности пароха і заступства іншого священика. 
Обговорено питання фінансові, стану каси 
парафіяльної. Пригадую про термінове вплачування 
складок по 15 зл., які також призначені на 
прибирання церкви. 
 

ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ 
РЕМОНТ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ 

Парафіяльні жертводавці:  
Шептак Дарій - 300 зл.; Грицина Павло (Ряшів) - 50 
зл. 

 

Пригадую що до кінця року можна складати 
пожертви з дописом "Darowizna na cele kultu 
religijnego". В розчисленні річного податку PIT за 
2017 можна пожертву 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" 


