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Діяння святих апостолів  
Бо Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не 
баритися в Азії; поспішав бо, щоб, по змозі, на день 
П'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він 
послав у Ефес і прикликав пресвітерів Церкви. Коли 
ж вони прийшли до нього, він до них промовив: «Ви 
знаєте, як з першого дня, коли я вступив у Азію, 
увесь час поводився я з вами. Зважайте на самих 
себе й на все стадо, над яким Дух Святий поставив 
вас єпископами, щоб пасли Церкву Божу, що її він 
придбав кров'ю власною. Я знаю, що по моїм відході 
ввійдуть поміж вас вовки хижі, які не щадитимуть 
стада. Та й з-поміж вас самих повстануть люди, що 
говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою 
учнів. Тому чувайте, пригадуйте собі, що я три роки, 
ніч і день, не переставав кожного з вас із сльозами 
наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і 
слову його благодаті, що може збудувати й дати вам 
спадщину між усіма освяченими. Ні срібла, ні 
золота, ані одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі 
знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною, 
служили оці руки. У всьому я показав вам, що, так 
працюючи, треба допомагати слабосильним і 
пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав: 
«Більше щастя - давати, ніж брати.» Промовивши 
це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися.  
 

 
 
 
 
 

Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, 
проказав: «Отче, прийшла година! Прослав свого 
Сина, щоб Син твій тебе прославив, згідно з 
владою, що її ти дав йому над усяким тілом: 
дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. А 
вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, 
істинного Бога, і тобою посланого - Ісуса Христа. Я 
тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти 
дав мені до виконання. Тепер же прослав мене, 
Отче, у себе - славою тією, що її я мав у тебе перед 
тим, як постав світ! Я об'явив твоє ім'я людям, яких 
ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж 
передав мені їх, і зберегли вони слово твоє. Нині 
збагнули вони, що все, тобою дане мені - від тебе; 
слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли 
вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і 
увірували, що ти мене послав. Молю ж за них: не за 
світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо 
вони - твої. І все моє -твоє, твоє ж - моє, і в них я 
прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я 
до тебе йду. Отче Святий! Заради імени твого  

 
бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були 
одно, як ми! Бувши з ними у світі, я беріг їх у твоє 
ім'я; тих, яких ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з 
них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося 
Писання. Тепер же іду до тебе, і кажу те, у світі 
бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. 
 

ДЕКАДА МІСІЙНОСТИ 
Роздуми. Сучасна лю-
дина відчуває потребу 
належати до якоїсь 
спільноти, яка береже 
ті самі цінності: для 
родини, культури, наро-
ду, мови, професії, по-
кликання. І попри всі 
технічні можливості 
соціального спілкува-
ння, вона таки прагне 

автентичного персонального зв’язку з іншою 
людиною. Найбільш особливим стає момент, коли 
одна людина промовляє до іншої: «я – твій», «я – 
твоя» або «ти – мій», «ти – моя». У цю мить людина 
відчуває, що «належить» комусь, що вона є 
частиною якогось більшого важливого взаємного 
зв’язку. Коли людина роздумує про Бога, їй стає 
зрозумілим зв’язок між Отцем, Сином і Святим 
Духом, бо такий зв’язок знаходить аналоги в 
людському досвіді. У Бозі все спільне: воля, розум, 
життя: «і все моє – Твоє, Твоє ж – моє» (Йо. 17, 10). 
Людина, яка не знає Бога, думає, що Бог живе своїм 
окремим життям, і навіщо Йому втручатися в моє 
життя, або мені втручатися у Його життя. Але кондак 
Вознесіння Воскреслого Господа помагає нам 
зрозуміти, що людина запрошена до участі в 
Божому житті: «те, що на землі, з’єднавши з 
небесним... Ти кличеш до тих, що люблять Тебе: Я з 
вами і ніхто проти вас!». Особливим чином Бог 
присутній для нас у Пресвятій Євхаристії: 
«Прийміть, їжте: це є тіло моє… Пийте з неї всі, це є 
кров моя Нового Завіту...» (Мт. 26, 26–28). Христос 
каже людині: «Я – твій, а ти – моя», а людина каже 
Христу: «я – Твоя, а Ти – мій». 
 
Цитата-свідчення. «Сказав Христос: це робіть на 
мою пам’ять, на мій спомин. Поети лишають свої 
твори на спомин, скульптори та мистці лишають свої 
статуї чи свої образи – лишають, щоб згадувати їх. А 
найбільший живий спомин залишив нам Ісус 
Христос: дав нам своє тіло, свою кров на те, щоб ми 
згадували – “сіє творіте...” – що те тіло й та пролята 
кров передані на відпущення гріхів». (Патріарх 
Йосиф Сліпий, 13 червня 1974 р.) 
 
Молитва. Господи, я тут. Господи, я Твій! 
(Повторюймо цю молитву впродовж дня)  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 22/2017                                               Рік IV 

28 травня 2017 
НЕДІЛЯ 7-А ПІСЛЯ ПАСХИ. 

СЛІПОРОДЖЕНОГО  
Cвв. отців I-го Вселенського Собору. 

Прп. Пахомія Великого.  
Глас 6. Єв. 9. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Діяння Апостолів  
20:16-18,28-36 
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НЕДІЛЯ 28.05.2017  
Неділя 7-ма після Пасхи, свв. отців I-го 
Вселенського Собору. Прп. Пахомія Великого.  
Глас 6. Єв. 9.  
09.00 - Божественна Літургія  
За парафію; Про благословення і здоров'я для 
Євгена Процика в день народження. 
 

ПОНЕДІЛОК 29.05.2017  
Преп. Теодора Освященного; мучч. Віта, 
Модеста й ін.  
 

ВІВТОРОК 30.05.2017 
Ап. Андроніка й інших із ним  
 

СЕРЕДА 31.05.2017 
Мучч. Теодота, Петра, Діонісія, Андрія й ін.  
40-ова річниця від смерти о. Митрата Василя 
Гриника 
 

ЧЕТВЕР 01.06.2017 
Свщмуч. Патрикія, єп. Пруського  
 

П'ЯТНИЦЯ 02.06.2017  
Муч. Талалея  
08.30 - Божественна Літургія  
+ Григорій Лонишин 
 

ЗАУПОКІЙНА СУБОТА 03.06.2017  
† Рівноапп. Костянтина і Олени  
08.00 - Божественна Літургія  
+ Марія Бак в 40-ий день від смерти 
Панахида з поминанням померлих 
 

НЕДІЛЯ 04.06.2017  
⊕ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА  
Муч. Василіска  
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію, Про благословення і щасливе 
розв'язання для Александри Тюхтій. 
 

 

СВЯЩЕНИЧІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
В тому тижні згідно з рішенням нашого Митрополита 
всі священики виїжджаємо на щорічні реколекції. 
Тому у нашій парафії з понеділка до четверга 
богослужінь не буде. В разі потреби священичої 
послуги прошу дзвонити.  
 

ПЕРША П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
Божественної Літургію відвідаю хворих і немічних зі 
святими тайнами. 

ЗАУПОКІЙНА СУБОТА 
Перед святом Зіслання Святого Духа припадає 
ЗАУПОКІЙНА СУБОТА. Того дня згадуємо поіменно 
померлих з наших родин. Прошу записати імена 
померлих з Ваших родин і принести до церкви, щоб 
в суботу після Літургії могли ми їх згадати у молитві. 
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі є новий номер нашого церковного 
часопису БЛАГОВІСТ. Ціна одного пимірника 3,5 зл. 
 
ПОЖЕРТВИ НА РЕМОНТ ДОМУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
Сьогодні останя неділя місяця, пожертви зложені на 
тацу призначені на ремонт парафіяльного дому. 
Через два тижні робітники приступають до чергового 
етапу праць - зроблення опаски на фундаментах. 
 

ДЕКАДА МІСІЙНОСТИ 
У свято Вознесіння почалася у нашій Церкві 
ДЕКАДА МІСІЙНОСТИ. У тих дня молимося, щоб 
Господь відновив наше життя в Бозі силою і діянням 
Святого Духа. У нашій парафії через обставини 
відстані, а також через реколекції священичі не 
зможемо в храмі проводити Декади. Заохочую взяти 
путівники до дому і в колі родини щодня виділити 5 
хвилин для спільного молитовного читання 
путівника декади місійности. Інший варянт це 
провести Декаду в молитовному колі декількох 
родин, нп. разом з сусідами. 
 

МАЛА САРЕПТА 
Згідно з довголітньою традицією у нашій парафії і в 
тому році відбудеться Мала Сарепта. Буде вона 
проходити 15 червня 2017 року. Звертаюся з 
проханням до пань, щоб на цей день спечи тісто. 
Також прошу щоб тісто принести вже покроєне в 
тектурових опаковках - НЕ В БЛЯШКАХ. Тому що 
бляшкі потому залягають і не ма кому їх відібрати. 
Панів попрошу щоб прийти у вівторок 13 червня 
2017 щоб підготовити площу. Дуже прошу молоді 
подружжя про заангажування у процес підготовки і 
перебігу Малої Сарепти. Прийдіть, старші покажуть, 
що і як робити, щоб помалу переймати це діло.  
 

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA ŚW. MIKOŁAJA” 
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 4 maja 2017 roku Stowarzyszenia „Akademia 
Świętego Mikołaja” otrzymało osobowość prawną 
(Dz.U. RP. z dnia 19 maj 2017 r., Poz. 987.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji . 
Stowarzyszenie zostało erygowane dekretem 
Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza, Metropolity 
Przemysko-Warszawskiego z dnia 22-06-2016 roku. 
Zgodnie ze statutem działa na terenie Archidiecezji 
Przemysko-Warszawskiej. 
 

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" 


