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В тих днях руками апостолів робилося багато знаків 
і чудес у народі. Усі вони були однодушно у притворі 
Соломона, і ніхто інший не насмілювався до них 
приставати, але народ хвалив їх вельми. Віруючих 
дедалі більше й більше приставало до Господа, 
сила чоловіків і жінок; так що й на вулиці виносили 
недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як 
ішов Петро, бодай тінь його на кого з них упала. 
Сила людей збиралась і з довколишніх міст 
Єрусалиму, несучи хворих та тих, яких мучили 
нечисті духи, і вони всі видужували. Устав тоді 
первосвященик і всі ті, що були з ним, – була то 
секта садукеїв, – і повні заздрощів, наклали руки на 
апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але 
вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, 
вивівши їх, мовив: – Ідіть, станьте в храмі і говоріть 
до народу всі слова життя цього.  
 
 
 
 
 
 
Коли настав вечір, того самого дня, першого в тижні, 
і двері були замкнені там, де були учні, зі страху 
перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й 
каже їм: – Мир вам! Сказавши це, показав їм руки й 
бік. І зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус 
їм каже: – Мир вам! Як мене послав Отець, так я 
посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже їм: 
– Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи – 
відпустяться їм, кому ж задержите – задержаться. 
Тома ж, один з дванадцятьох, на прізвище Близнюк, 
не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому 
сказали: – Ми бачили Господа. Він відповів: – Як не 
побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого 
пальця у місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не 
вкладу в його бік, не повірю! По вісьмох днях учні 
його знову були в домі, і Тома був з ними. Увіходить 
Ісус – а двері були замкнені – і стає посередині й 
каже: – Мир вам! Потім каже до Томи: – Вложи сюди 
твій палець і глянь на мої руки. І простягни твою 
руку і вклади її у бік мій. І не будь невіруючий, але 
віруючий! Тома відповів і сказав до нього: – Господь  

 
 
мій і Бог мій! Каже йому Ісус: – Тому що ти бачив 
мене, віруєш. Щасливі ті, які не бачили й увірували! 
Багато ще й інших чудес сотворив Ісус на очу своїх 
учнів, що їх не записано в цій книзі. А ці записано, 
щоб ви увірували, що Ісус – Христос, Син Божий, та 
увірувавши, щоб мали життя в його ім'я.  
 

КАТЕХИЗМ ХРИСТОС НАША ПАСХА  
ПРО ВОСКРЕСІННЯ 

231 Сходження Христа в ад є звершенням спасіння 
всього світу: «неба, землі і глибин підземних». Бог у 
воплоченні сходить з «небесного» у «земне», а 
через смерть сходить у «глибини підземні», щоб 
наповнити Собою «все»: «В гробі плоттю, в аді з 
душею як Бог, в раю із розбійником, і на престолі був 
єси, Христе, з Отцем і Духом, все наповняючи, 
неописаний». Помираючи і сходячи до аду, Христос-
Боголюдина об’являється «Воскресінням і Життям»: 
Він пробуджує від гріховного сну Адама та вводить 
його до раю. Тому «той, хто проникне в глибину 
хреста і гробу та буде посвячений у таїнство 
воскресіння, пізнає кінцеву мету, заради якої Бог 
створив усі речі на початку». 
 
232 У літургійних стихирах Церква оспівує 
запечатаний і стережений воїнами гріб Христовий, 
як скарбницю, в яку покладено Христа – справжній 
скарб. «Сонце правди», Христос, зайшло у гріб, щоб 
знову зійти – воскреснути. Як Христос у воплоченні 
вийшов із лона Матері, так у воскресінні вийшов із 
лона землі. Він увійшов у землю як Адам – «порох 
земний», але вийшов із неї, бо як нетлінний «у порох 
не повернувся». «Гріб прийняв, але не міг втримати 
Слово», тому зі «знаку смерті» стає «джерелом 
воскресіння», зі смертоносного стає живоносним. 
«Як людину Його поклали до гробу, – але як Бог Він 
зруйнував ад і душі страдників визволив; як людину 
Його запечатали в гробі, – але як Бог Він, 
вийшовши, цілими печаті зберіг». Порожній гріб 
благовістить Воскресіння: «Скажіть, невірні,:… де 
Той, що Його ви поклали у гробі, опечатавши 
камінь? Дайте мертвого, ви, що відреклись Життя! 
Дайте похованого або увіруйте Воскреслому!». 
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Діяння святих 
апостолів  
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ТОМИНА НЕДІЛЯ 15.04.2017  
Преп. Тита, чудотворця  
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію; Про здоров'я для Ігора Серкіза в 5-ті 
уродини 
 

ПОНЕДІЛОК 16.04.2017  
Преп. Микити, ігум. Мідікійського  
08.30 - Божественна Літургія 
 
ВІВТОРОК 17.04.2017 
Препп. Йосифа Піснописця і Юрія, що в Малеї  
18.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 18.04.2017 
Мучч. Теодула, Агатопода й ін.  
08.30 - Божественна Літургія 
 

ЧЕТВЕР 19.04.2017 
† Св. Методія, учит. слов'ян, св. Євтихія  
17.00 - Божественна Літургія 
18.00 - Акафіст ло св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 20.04.2017  
Свят. Юрія, єп. Митіленського  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Марія і Степан Бак 
 

СУБОТА 21.04.2017  
Апп. Іродіона, Агава, Руфа та ін.  
 

МИРОНОСНИЦЬ НЕДІЛЯ 22.04.2017  
Муч. Євпсихія  
9.30 - Хрестини Александри Юрчак 
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію 
 
МОЛИТВИ НА КЛАДОВИЩАХ В СВІТЛОМУ ТИЖНІ 
Дякую всім парафіянам, які прийшли на спільну 
молитву на кладовищах, де похоронені наші рідні і 
знайомі. За Ваші молитви, а також за порядок, який 
тримаєте на могилах. Чиста і прибрана могила, 
вмитий пам'ятник, засвічене світло є доказом віри і 
надії на нове життя в Христі. Також виявляє повагу 
до померлої особи. Особливо моя вдячність за те, 
що провадили ви мене на гроби, при яких нікого не 
було. Ц справжній прояв любови і життя у спільноті 
християн, які один за одного молиться. Нехай 
Господь щедро Вам благословить. 

 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
У СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК зложені пожертви на тацу 
були призначені на потреби Духовної Семінарії в 
Любліні. Зібрано 730 зл. За всі пожертви щиро 
дякую. 
 

ПОЖЕРТВИ ПРИ БОЖОМУ ГРОБІ 
Пожертви зложені на тацу при Божому Гробі 
переказуємо на поміч Церкві в Святій Землі. Зібрано 
127 зл. За всі пожертви щиро дякую. 
 

ТОМИНА НЕДІЛЯ 
Сьогодні Томина Неділя - Антипасха. Того дня після 
Божественної Літургії відбудеться мировання і 
роздача Артоса. 

 
ПРОБА ХОРУ 

В тому тижні у четвер 19 квітня 2018 р. 
відбудеться проба хору о год. 18.45. 

 
НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 

При виході з церкви можна придбати новий 
святочний номер нашого церковного часопису 
БЛАГОВІСТ. Ціна одного примірника 3.5 зл.  
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу панів, щоб в тому тижні помогти при різанні 
дерева. Прошу мене тільки повідомити коли хто 
прийде, щоб я знав, як планувати тиджень. 
 

ПРАЦІ ПРИ РЕМОНТІ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ 
Минулого тижня до нашого дому парафіяльного 
замовлено вікна. Кошт всіх вікон з монтажом це  
12 000 зл. Пригадую також, що до місяця червня 
маємо сплатити ІІ рату 42 000 зл за ремонт дому, 
який ми зробили в 2017 р. 
 

ЗМІНИ В ОГОЛОШЕННЯ ЖЕРТВОДАВЦІВ 
Для покращення інформації, оголошення про 
індивідуальні пожертви на храм чи інші цілі 
парафіяльні будуть подаватися в першу неділю 
місяця. Оголошення будуть за місяць минулий. 
 

ЗМІНА НОМЕРУ ТЕЛЕФОНУ 
Інформую, що поміняв я номер телефону. Мій тель 
тепер це: +48 727 941 458 

 
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" 
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