
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
8, 28 – 9, 1. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, бажання мого серця і моя молитва до Бога 
за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони 
мають ревність Божу, та вона нерозважна. Не 
розуміючи Божої справедливости й шукаючи 
установити свою власну, вони не покорилися 
справедливості Божій. Бо мета закону – Христос, на 
оправдання кожного, хто вірує. Мойсей про 
праведність, що від закону, пише: той, хто його 
виконує, буде ним жити. Справедливість же, що від 
віри, так говорить: не кажи у твоїм серці: хто зійде на 
небо?, тобто Христа звести додолу, або: хто зійде в 
безодню?, тобто щоб вивести Христа з мертвих. Що, 
отже, вона каже? Близько тебе слово: в твоїх устах і 
в твоїм серці, тобто слово віри, що ми проповідуємо. 
Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа 
Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив 
його з мертвих, спасешся, бо серцем вірується на 
оправдання, а устами визнається на спасіння. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Одного разу, коли Ісус прибув на той бік, у край 
гадаринський, зустріли його два біснуваті, що 
вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти 
тією дорогою. І стали кричати: – Що нам і тобі, сину 
Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед 
часом? Оподаль же від них паслося велике стадо 
свиней. Біси попросили його: – Як ти нас виганяєш, 
пошли нас в оте стадо свиней. – Ідіть! – сказав їм. І 
вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді все стадо 
кинулося з кручі в море й утопилось у хвилях. А 
пастухи втекли і, прибігши в місто, все розповіли, і 
про біснуватих. І ось все місто вийшло Ісусові 
назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб 
відійшов з їхніх околиць. Сівши у човен, він 
переплив і прибув у своє місто.  
 
 

РОЗДУМИ НАД ЄВАНГЕЛІЯМ 
ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА 

Рм. 10, 1–10. «Моя молитва до Бога за них, щоб 
вони спаслися»  
Є особи, які дорогі нашому серцю, ми за них 
турбуємось, дбаємо, переживаємо, щоб вони були 
щасливі, здорові, що б все добре у них було в житті. 
Але життя, яким би воно не було – чи більше 
труднощів, чи менше, чи більше вигод, чи менше –  

 
воно закінчиться, і перед нами буде вічність. Тому в 
житті важливо найперше дбати про освячення і 
спасення наше як і кожної людини.  
 
На силу ми не можемо когось спасати і освячувати. 
Але важливий для нас є інструмент, на який вказує 
апостол і чим можемо допомогти для них, це – 
молитва. Маємо пам’ятати в молитві тих людей, 
яких Бог поставив на нашій життєвій дорозі, 
взивати до Господа, щоб вони провадили життя 
досконале, щоб вони ішли дорогою спасення.  
   
Мт. 8, 28 – 9, 1. «І почали кричати: ”Що нам і Тобі, 
Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас 
мучити перед часом?”»  
Христос ходив Гадаринським краєм і не звертався ні 
до кого, хто не потребував Його. А тут двоє 
біснуватих самі дають про себе знати, самі 
виявляють себе і свій стан. Це показує дуже 
надважливу річ для кожного з нас. Христос був 
Богом, отже, був святим. І ця Його святість не 
давала злим духам почуватися комфортно, тому 
вони виявляли себе.  
 
Так само і в нашому житті: що більше будемо 
прямувати до досконалості і ставати святими, то 
більше будемо змінювати світ, впливати на тих чи 
інших людей, їхні недоліки, вади, також на ситуації 
чи проблеми, які є навколо нас. Дуже і дуже 
важливою є праця над собою, переміна себе, 
зростання в досконалості, у святості. Коли ми самі 
змінимось, то тоді ми навіть мимоволі будемо 
навертати, преображувати, зцілювати інших навколо 
себе. Отже, праця над собою – важлива річ не 
лише для нашого власного спасення, а для 
спасення цілого світу!  
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі є новий номер нашої церковної газети 
БЛАГОВІСТ. Ціна 3,5 зл. 
 

НОВЕ ЧИСЛО 
ПЕРЕМИСЬКИХ 

АРХИЄПАРХІЯЛЬНИХ 
ВІДОМОСТЕЙ 

 
Увазі читачів пропонуємо 
щойно опубліковане 
спеціальне видання річника 
«Перемиські Архиєпархіяльні 
Відомості» 2017, ч. 23, під 
заголовком Українсько-

польське примирення в документах ієрархії та 
священства / Polsko-ukraińskie pojednanie w 
dokumentach hierarchii oraz duchowieństwa. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 27/2017                                               Рік IV 

09 липня 2017 

5-та по Зісланні Святого Духа. 
 

Преп. Давида Солунського 
Глас 4. Єв. 5. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Римлян  

10, 1–10. 
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НЕДІЛЯ 09.07.2017  
Неділя 5-та по Зісланні Святого Духа. 
Преп. Давида Солунського  
Глас 4. Єв. 5.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
9.30 - Молебень до мучеників Перемиських 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
Панахида в 40-ий день від смерти Блаженішого 
Любомира Гузара 
18.00 - Вечірня 
 

ПОНЕДІЛОК 10.07.2017  
Преп. Самсона, лікаря  
18.00 - Божественна Літургі 
+ Славомир Оленич 
18.45 - Вечірня 
 

ВІВТОРОК 11.07.2017 
Перенес. мощей безсрібн. Кира й Івана  
09.00 - Божественна Літургі 
+40-ий день від смерти Леоніди Савчук; +Славомир 
Оленич 
18.00 - Велика Вечірня 
 

СЕРЕДА 12.07.2017 
⊕ Верх. апп. ПЕТРА І ПАВЛА  
08.00 - Утрення 
17.00 - Божественна Літургі 
Благодарна в 10-річницю ієрейських свячень о. 
Павла Поточного 
 

ЧЕТВЕР 13.07.2017 
† Собор 12-ох апп.  
09.00 - Божественна Літургі 
+ Славомир Оленич 
18.00 - Вечірня 
 

П'ЯТНИЦЯ 14.07.2017  
Безсрібн. і чудотв. Косми і Дам'яна  
 

СУБОТА 15.07.2017  
† Покладення Ризи Пресв. Богородиці у Влахерні  

ВІДПУСТ В ХШАНОВІ 
70-ТЬ ЛІТТЯ ПАРАФІЇ 

НЕДІЛЯ 16.07.2017  
6-а Нд. по Зісланні  
Муч. Якинта; свят. Анатолія, патр. Царгород.  
Глас 5. Єв. 6.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 

Про благословення для Івана Онишкевича в 60-ті 
уродини 
18.00 - Вечірня 
 

ПРАЗНИК ВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ  
ПЕТРА І ПАВЛА 

В середу 12 липня 2017 року припадає свято 
Верховних Апостолів Петра і Павла. В тому 
році буде служитись у парафії тількі одна 
Божественна Літургія о год. 17.00, на яку 
сердечно запрошую всіх парафіян. Того дня 
буду дякувати Господеві за 10-ть років 
священичого служіння. Після Літургії запрошую 
всіх присутніх на почастунок біля храму. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Онишкевич Марія і Іван - 1 000 зл; Путко Марко - 500 
зл; Стех Тереса і Михайло - 1 000 зл. За всі 
пожертви щиро дякую. 
 

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" 

 

ВІДПУСТ В ХШАНОВІ 

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТКУВАННЯ 70 - ЛІТТЯ 
ПАРАФІЇ В ХШАНОВІ ДЕ ВПЕРШЕ НА ЗЕМЛІ 
ВАРМІЇ ТА МАЗУР НА СПІЛЬНІЙ МОЛИТВІ 

ЗБИРАЛИСЯ НАШІ ВИСЕЛЕНІ З РІДНОЇ ЗЕМЛІ 
БАТЬКИ 

ГОЛОВНІ СВЯТКУВАННЯ ПРОХОДИТИМУТЬ В 
СУБОТУ 15 ЛИПНЯ 2017 р. Б.  

11.00 - АРХИЄРЕЙСЬКА СЛУЖБА БОЖА 

Програма заходів за участю Патріарха 
Святослава 

21.07.2017 – п’ятниця 
10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія на Горі 
Явір та посвячення хреста в пам’ять 70-ї річниці 
акції «Вісла». 
17:00 – Посвячення Сарептянського Центру в 
Новиці. 
22.07.2017 – субота 
10:30 – Відкриття Лемківської Ватри в Ждині за 
участю Патріарха Святослава. 
14:00 – Панахида на могилі о. Андрія Злупка в 
Гладишові – останнього Апостольського 
Адміністратора Лемківщини. 
17:00 – Панахида на могилі Никифора Дровняка в 
Криниці. 
23.07.2017 – неділя 
10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія в Ждині 
на «Ватряному полі» 


