
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Івана  

7:37-52;8:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі 
на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба 
шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь 
дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, 
мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони 
сповнились Святим Духом і почали говорити іншими 
мовами, як Дух давав їм промовляти. А перебували 
в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх 
народів, що під небом. І як зчинився той шум, 
зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, 
як вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, 
вони один до одного казали: «Хіба не галилеяни всі 
оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас 
чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії, і 
мешканці Месопотамії, Юдеї і Каппадокії, Понту й 
Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля 
Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і 
прозеліти, крітяни й араби - ми чуємо їх, як вони 
нашими мовами проголошують величні діла Божі?»  
 

 
 
 
 
 

Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і 
закликав на ввесь голос: «Коли спраглий хтось, 
нехай прийде до мене і п'є! Хто вірує в мене, як 
Писання каже, то ріки води живої з нутра його 
потечуть!» Так він про Духа казав, що його мали 
прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був 
ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. 
Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали: «Він 
дійсно пророк.» Інші ж: «Він - Христос.» Ще інші: «Чи 
з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не 
сказано, ще з роду Давидового Христос прийде, з 
села Вифлеєму, звідки був Давид?» І роздор виник 
із-за нього серед народу. Бажали і схопити його 
деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись, 
отже, слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті 
питають їх: «Чому не привели його?» Слуги ж 
відказують: «Ніколи чоловік не говорив так, як цей 
чоловік говорить.» Фарисеї ж: «Чи й не ви дали себе 
звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв 
увірував у нього? Та проклятий той народ, що 
закону не знає!» Але озвавсь до них Никодим, що 
приходив до нього вночі, а був же один з них: «Чи 
дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не 
вислухавши його спершу та й не довідавшися, що 
він робить?» Ті ж йому: «Чи і ти з Галилеї?  
 

 
Розвідайся, то й побачиш: з Галилеї пророк не 
приходить.» І ще промовляв до них Ісус, і так їм  
казав: «Я - світло світу. Хто йде за мною, не 
блукатиме у темряві, а матиме світло життя.» 
 

 

ПОМЕР БЛАЖЕННІШИЙ ЛЮБОМИР 
31 травня 2017 року, о 18:30, на 85-му році 
життя після важкої недуги відійшов до 
вічності Блаженніший Любомир (Гузар), 
Архиєпископ-емерит УГКЦ. 
 

Порядок похоронних молитов  
Неділя, 4 червня, свято П’ятдесятниці 

Патріарший собор Воскресіння Христового, м. 
Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 5 

Покладення тіла покійного у Патріаршому соборі 
7.30 – Божественна Літургія 
9.00 – Божественна Літургія 
11.00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Вечірня 
з коліноприклонними молитвами 
18.00 – Чин Архиєрейського похорону 

 
Понеділок, 5 червня 

11.00 – Заупокійна Архиєрейська Літургія 
Чин погребіння в крипті Патріаршого собору 
Воскресіння Христового. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 23/2017                                               Рік IV 

04 червня 2017 

 

⊕ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 
Муч. Василіска 

 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Діяння Апостолів  
2:1-11 
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НЕДІЛЯ 04.06.2017  
⊕ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА  
Муч. Василіска  
10.00 - Божественна Літургія  
11.10 - Панахида за спокій душі Блаженішого 
Любомира 
За парафію; Про благословення і щасливе 
розв'язання для Александри Тюхтій. 
 

ПОНЕДІЛОК СВЯТОГО ДУХА 05.06.2017  
Свят. Михаїла, єп.; преп. Єфросинії Полоцької 
10.00 - Божественна Літургія 
11.00 - Панахида за спокій душі Блаженішого 
Любомира 
+ Блаженішого Любомира; + Славомир Оленич 
18.00 - Божественна Літургія 
Про благословення і здоров'я для Володимира 
Жмудзінського 
19.15 - Парастас за спокій душі Леоніди Савчук. 
 

ВІВТОРОК 06.06.2017 
Препп. Симеона Дивногорця, Микити Переяслав. 
12.00 - Панахида - випровадження тіла Леоніди 
Савчук з дому при вул. Бжозовій 1 в Маженціні. 
12.30 - Похоронна Божественна Літургія в 
Маженціні 
 

СЕРЕДА 07.06.2017 
† Третє віднайдення голови св. Йоана Христителя  
08.30 - Божественна Літургія  
+ Славомир Оленич 
 

ЧЕТВЕР 08.06.2017 
Ап. Карпа, одного з 70-ти 
08.30 - Божественна Літургія  
+ Славомир Оленич 
18.00 - Молебень до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 09.06.2017  
Свщмч. Терапонта, єп. Сардійського  
08.30 - Божественна Літургія  
+ Славомир Оленич 
 

СУБОТА 10.06.2017  
Свят. Микити, єп. Халкедонського  
60-ть ліття парафії в Дзєжгоню. 
 

НЕДІЛЯ 11.06.2017  
Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих. 
Св. прпмчц. Теодосії, діви. 
Глас 8. Єв. 1  
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію; Про сили і здоров'я для Стефана 
Панюса. 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі є новий номер нашого церковного 
часопису БЛАГОВІСТ. Ціна одного пимірника 3,5 зл. 
 

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.  

 

 
ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 

Пилипович Петро - 500 зл. 
 
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" 

 
ПРОБА ХОРУ 

В тому тижні 10 червня 2017 року 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. 

 

АНДРЕЯДА 
В днях 26-30 червня 2017 року року в Ілаві 
відбудеться формаційний табір для служащих 
(міністрантів) АНДРЕЯДА. Вік учасників від 8-ого рок 
ужиття. У програмі: спільна молитва, літургійні 
вправи, гри, забави, спільні виїзди. Прошу 
зголошуватися до середи до мене. 
 
РЕКОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ДІВЧАТ У СЕСТЕР ВАСИЛЯНОК 
Запрошуємо на реколекції для дівчат з середньої 
школи та останніх класів гімназії які відбудуться в 
Монастирі Сестер Василіянок у Горлицях в днях 26-
30.06.2017р. Зголошення  просимо подати до 
10.06.2017р. на нр тель 608 605 164 – с. 
Магдалина.  
 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В ЯНТАРІ 
В кожну неділю від 25 червня до 27 серпня 2017 
року в Янтарі в нижньому костелі при вул. Гданській 
26а о год. 07.15 буде служитись Божественна 
Літургія св. Івана Золотоустого. Прошу всіх 
парафіян, щоб цю інформацію передавали всім, а 
особливо працівникам з України, які в часі вакації 
працюють над морем. Не знеохочуйтесь байдужістю 
у нас перебуває сила Духа Святого, який кличе до 
проповідування Божого Слова.  


