
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
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Браття, ми, сильні, мусимо нести немочі кволих, а не 
самим собі догоджати. Кожний з нас нехай 
намагається догодити ближньому на благо, для 
будування. Бо й Христос не сам собі догоджав, а як 
написано: зневаги тих, що тебе зневажають, упали 
на мене. Все бо, що було написане давніше, 
написане нам на науку, щоб ми мали надію через 
терпеливість й утіху, про які нас навчає Писання. 
Бог же терпеливости й утіхи нехай дасть вам, щоб 
ви між собою були однієї думки за Христом Ісусом, 
щоб ви однодушно, одними устами славили Бога й 
Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому будьте 
приязливі один до одного, як і Христос був до вас на 
Божу славу.  
 

 
 
 
 
 

 
В той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли два 
сліпці, кричачи: – Помилуй нас, сину Давидів! І коли 
він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він 
спитав їх: – Чи віруєте, що я можу це зробити? – 
Так, Господи! – вони йому кажуть. Тоді він 
доторкнувся до їхніх очей, кажучи: – Нехай вам 
станеться за вашою вірою! І відкрились їхні очі. Ісус 
суворо наказав їм: – Глядіть, щоб ніхто не знав про 
це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку 
по всій країні. Як вони виходили, привели до нього 
німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, 
німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: – 
Ніколи чогось такого не видано в Ізраїлі. Фарисеї ж 
говорили: – Він виганяє бісів князем бісівським! Ісус 
обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, 
проповідуючи євангеліє царства та вигоюючи всяку 
хворобу й недугу.  
 

15 ЧЕСНИХ ЗАПИТАНЬ, НА ЯКІ ПОТРІБНО 
ВІДПОВІСТИ ПЕРЕД ШЛЮБОМ 

Багато шлюбів закінчуються погано, тому що 
люди спочатку погано до них ставляться. Це не 
вина самого шлюбу. Це вина ось цього нашого 
«Я ще не готовий (-а), я ще не можу взяти на себе 
таку відповідальність”. Раніше я вважав, що 
люди не можуть обіцяти любити один одного 10 
або 20 років. Адже через 10-20 років вони обоє 
стануть іншими людьми. Ми все це знаємо: 
майбутнє переповнене невизначеності. 
Шлюб — це дійсно гарно . Раніше я думав, що мова 
йде про безглуздий клаптик паперу, який якщо  

 
і стане в пригоді, то тільки під час розподілу майна. 
Але тепер я розумію: просто не кожен може його по 
достоїнству оцінити», — пише блогер Пол Хадсон. 
 
Незважаючи на це, ми хочемо, щоб хтось давав нам 
такі обіцянки. Тому що вони — символ мужності і 
серйозності намірів. Ви не можете гарантувати 
виконання своєї обіцянки. Але зобов’язані зробити 
все можливе, щоб прожити дивовижне життя зі 
своїм партнером. 
 
Тож, якщо ви зібралися зв’язати себе узами шлюбу, 
будьте впевнені хоча б в тому, що ваш майбутній 
супутник зможе чесно відповісти на ці питання так, 
щоб вам це сподобалося.  
 

1. 1. Чому ти мене любиш? 

Люблячи здається, що це питання, на яке не 
потрібно відповідати. Більшість скаже, що ми 
любимо інших просто тому, що ми їх любимо. Це 
жахлива відповідь. Всі люди повинні точно знати, 
чому вони люблять інших. 

Любити когось – егоїстичний акт, і це нормально. Ви 
любите людину за те, що вона робить для вас. Або 
за те, що вона змушує вас відчувати себе якось по 
особливому. 

Ми всі, звичайно, будемо трохи по-різному 
відповідати на це питання, якщо нам його 
поставлять. Та якщо ви не в змозі точно визначити, 
в чому полягає ваша любов, то навряд чи ви 
станете за неї боротися потім, коли початкова 
інтенсивність цього почуття вщухне. 

Якщо ваш партнер не може відповісти, чому він або 
вона любить вас, просто уявіть, з якими труднощами 
вам неминуче доведеться зіткнутися по дорозі 
життя. 

 

 2. Чому ти хочеш провести залишок життя 
зі мною? 

«Тому що я люблю тебе» — не дуже хороша 
відповідь. Життя — це подорож, і ніхто не хоче 
подорожувати в повній самоті. Проте, кожен 
відповість на це питання по-різному. Але ви повинні 
переконатися, що ваше спільне бачення 
майбутнього збігається хоча б з більшістю пунктів. 

Ваш партнер повинен розуміти, що життя – це не 
тільки радості, а й випробування, і він збирається 
розділити з вами і те, і інше. Розуміння того, що 
робить вас обох «магнітами» один для одного, 
зробить ваше життя особливим. 

 
(Далі буде) 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 29/2017                                               Рік IV 

23 липня 2017 

7-а по Зісланні Святого Духа. 
 

† Преп. Антонія Печерського 
Глас 6. Єв. 7. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Римлян  

15, 1–7. 
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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 
 

ПОНЕДІЛОК 24.07.2017  
Рівноап. Ольги, кн. Київської , муч. Євфимії  
 

ВІВТОРОК 25.07.2017 
Мучч. Прокла й Іларія; преп. Михаїла Малеїна  
 

СЕРЕДА 26.07.2017 
Преп. Стефана Саваїта; Собор арх. Гавриїла  
 

ЧЕТВЕР 27.07.2017 
Ап. Акили  
17.30 - Молебень до св. Миколая 
18.00 - Божественна Літургі 
+ Леоніда Савчук; + Євген Гнатюк 
18.45 - Вечірня 
 

П'ЯТНИЦЯ 28.07.2017  
† Рівноап. Володимира Великого, князя Київського  
18.00 - Божественна Літургі 
+Леоніда Савчук 
18.45 - Вечірня 
 

СУБОТА 29.07.2017  
Свщмч. Атеногена й 10-х його учнів  
09.00 - Божественна Літургі 
 

НЕДІЛЯ 30.07.2017  
8-а Нд. по Зісланні  
Вмуч. Маріни  
Глас 7. Єв. 8.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
Про благословення для Григорія Солодухи в 25-ті 
уродини 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
 

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

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ ІІ 
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. 
 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В УКРАЇНСЬКІ МОВІ В 
КРИНИЦІ МОРСЬКІЙ (KRYNICA MORSKA) 

Від 03 серпня 2017 року о год. 20.00 в костелі отців 
Францішканів буде слижитися Літургія українською 
мовою. 
ul. Teleexpresu 4 82-120 Krynica Morska 
Є також можливість сповіді українською мовою. 
Контакт: о. Павло Поточний тел. +48 796 348 352; 
http://www.cyganek.ndg.pl/ 
 

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

ВІДНОВЛЕННЯ ОБІТІВ ХРЕЩЕННЯ 
Сьогодні 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. Сьогодні 23 липня після 
Божественної Літургії відправимо молебень до свв. 
Рівноапостольних Володимира і Ольги та всіх 
святих Українського Народу а також відновимо наші 
обіти з хрещення. 

 

СПОМИН ПРОРОКА 
ІЛЛІ ПОСВЯЧЕННЯ 

АВТОМАШИН 
02 серпня припадає 
спомин Пророка Іллі. 
Згідно з традицією в 
найближчу неділю до 

свята благословимо водіїв і освячуємо автомашини, 
просячи Пророка Іллу заступництва для всіх хто 
подорожує. У нашій парафії в наступну неділю після 
кожної Божественної Літургії будемо молитися за 
всіх водіїв. 

 

ОСТАТНЯ НЕДІЛЯ МІСЯЦЯ 
В наступному тижні припадає остатня неділя місяця. 
Згідно з нашим парафіяльним графіком збірок 
пожертви зложені на тацу призначені на ремонт 
парафіяльного дому. Щиро дякую за Вашу 
жертвенність. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Сташко Тереса і Мирослав - 1 500 зл; Сташко Софія 
і Любомир - 1 500 зл; Родина Вовк - 600 зл.; Зарічна 
Яніна - 500 зл.; Ромасюк Анастазія - 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" 


