
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  

9, 1–8. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, маємо згідно з даною нам благодаттю, різні 
дари: коли дар пророцтва, виконуймо його мірою 
віри; хто має дар служіння, нехай служить; хто 
навчання, нехай навчає; хто напоумлення нехай 
напоумляє. Хто дає – у простоті; хто головує – 
дбайливо; хто милосердиться – з радістю. Любов 
нехай буде нелицемірна; ненавидьте зло, 
приставайте до добра. Любіть один одного 
братньою любов'ю. Пошаною один одного 
випереджайте. В ревності не будьте ліниві, духом 
горіте, Господеві служіте; веселі в надії, в горі 
терпеливі, в молитві витривалі; святим у потребах 
помагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте 
тих, що вас ганять; благословляйте, не проклинайте.  
 
 

 
 
 
 
 

 
В той час, як увійшов Ісус у човен, він переплив і 
прибув у своє місто. 2. І от принесли до нього 
розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши 
їхню віру, Ісус сказав розслабленому: – Бадьорися, 
сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників 
заговорили між собою: – Він хулить. Ісус, знаючи їхні 
думки, каже: – Чого лукаве думаєте в серцях ваших? 
Що легше сказати: твої гріхи відпущені – чи сказати: 
встань і ходи! Та щоб ви знали, що син чоловічий 
має владу на землі гріхи відпускати, – каже 
розслабленому, – встань, візьми твої ноші і йди до 
свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ 
же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав 
таку владу людям.  
 
 

РОЗДУМИ НАД ЄВАНГЕЛІЯМ 
ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА 

Рм. 12, 6–14. «Маючи ж, згідно з даною нам 
благодаттю, різні дари»  
У нашій Вселенній живуть мільярди людей, але 
ніколи не знайдемо людей досконало подібних. 
Навіть дуже подібні близнята і то різняться 
характерами, вподобаннями, здібностями. Те, що ми 
різні, свідчить, що Бог кожного дуже цінує і любить, 
тому, творячи кожну особу, дає їй унікальний набір 
рис і дарів.  
Ми, як правило, не зауважуємо усього цього в собі, а 
замість того, щоб знати свої таланти і ними служити 
ближнім, заздримо іншим або нарікаємо, що вони  

 
мають, а ми не того маємо. Вміймо бути уважні, 
користуймося дарами, якими нагородив нас 
Господь, і не забуваймо Йому дякувати!  
   
Мт. 9, 1–8. «Побачивши їхню віру, Ісус сказав 
розслабленому: “Бадьорися сину, твої гріхи 
відпускаються ”».  
Унікальний випадок, який ще раз показує важливість 
віри, подає нам Євангеліє. Бачимо, що не через віру 
людини, яка потребує зцілення, Бог дає їй 
оздоровлення, а через віру інших людей. Євангеліє 
навіть не вказує, ким був цей розслаблений, нічого 
не пояснює про його віру, але показує віру інших 
людей.  
Саме відповідно до нашої віри, відповідно до того, 
наскільки настирливо й наполегливо ми взиваємо до 
Бога, за нашою молитвою Господь може творити 
багато різних чудес для інших людей.  
Ніколи не зневірюймося, коли бачимо навколо щось 
таке, чого, здавалося б, не можемо змінити 
особисто, на що не можемо вплинути. Молімося, 
просімо Творця, взиваймо до Господа. І за нашою 
молитвою, за нашою вірою Він може це змінити. Як 
за вірою інших Господь зцілив розслабленого, 
так і за нашою вірою Господь зможе дуже багато 
зробити в житті інших людей!  
 

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

ВІДНОВЛЕННЯ ОБІТІВ ХРЕЩЕННЯ 
В наступному тижні 23 липня припадає спомин Прп. 
Антонія Печерського, Киїівського, а 24 липня Княгині 
Ольги і 28 липня Св. Рівнап. Князя Володимира. У ті 
дні нашим серцем, думками і молитвами мандруймо 
на київські береги Дніпра, де в 988 році Київська 
Русь прийняла Хрещення. В неділю 23 липня після 
Божественної Літургії відправимо молебень до свв. 
Рівноапостольних Володимира і Ольги та всіх 
святих Українського Народу а також відновими наші 
обіти з хрещення. 

 

ГЛАВА УГКЦ ДО МОЛОДІ: «Я ВИРІШИВ 
ДОВІРИТИСЯ ЛЮБОВІ ДО СВОЄЇ 

БАТЬКІВЩИНИ» 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під час зустрічі з молодими 
українцями, які прибули на щорічну Всеукраїнську 
прощу до Марійського духовного центру в Зарваниці 
15 липня 2017 року, закликав тих, які навчаються чи 
працюють за кордоном, повертатися в Україну і 
розбудовувати її. 
«Дорогі наші дівчата і хлопці, в Україні і за кордоном, 
ми будемо за вас особливо молитися, аби кожен з 
вас віднайшов своє місце на рідній землі», – 
запевнив молодих українців Блаженніший 
Святослав. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 28/2017                                               Рік IV 

16 липня 2017 

6-та по Зісланні Святого Духа. 
 

Муч. Якинта; свят. Анатолія, 
патр. Царгород. 

Глас 5. Єв. 6. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Римлян  

12, 6–14. 
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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 
Про благословення для Івана Онишкевича в 60-ті 
уродини 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
18.00 - Вечірня 
 

ПОНЕДІЛОК 17.07.2017  
Свщмч. Павла Гойдича; свят. Андрія, єп. Критського; 
преп. Марти  
18.00 - Божественна Літургі 
+ Мирослав Сташко 
18.45 - Вечірня 
 

ВІВТОРОК 18.07.2017 
† Преп. Атанасія Атонського  
18.00 - Божественна Літургі 
+Леоніда Савчук 
18.45 - Вечірня 
 

СЕРЕДА 19.07.2017 
Преп. Сісоя Великого  
18.00 - Божественна Літургі 
+Леоніда Савчук 
18.45 - Вечірня 
 

ЧЕТВЕР 20.07.2017 
Препп. Томи й Акакія 
17.30 - Молебень до св. Миколая 
18.00 - Божественна Літургі 
+ Владислав Бунда і всіх померлих з р. Бунда 
18.45 - Вечірня 
 

П'ЯТНИЦЯ 21.07.2017  
Вмуч. Прокопія  
18.00 - Божественна Літургі 
+Леоніда Савчук 
18.45 - Вечірня 
 

СУБОТА 22.07.2017  
Свщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського  
09.00 - Божественна Літургі 
+Леоніда Савчук 
 
НЕДІЛЯ 23.07.2017  
7-а Нд. по Зісланні  
† Преп. Антонія Печерського  
Глас 6. Єв. 7.  

6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
Про благословення для Ігоря Шептака 
 

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ І 
У стан подружній мають намір вступити: 
Тюхтій Богдан з Маженціна і Іванна Ждан з 
Гданьска. 
 

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ І 
У стан подружній мають намір вступити: 

Мирослав Панюс з і Стегни і Мілена Магдалина 
Райковска з Опаленя. 
 
Хтоб знав про якісь перешкоди, які не 
дозволяють важно заключити ці подружжя у 
совісті зобов'язаний повідомити душпастиря. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Родина Савчуків - 200 $КАН; Н.Н. - 400 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" 

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» 
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