
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Марка  
15:43-16:8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, 
зчинилось нарікання гелленістів на євреїв, що вдів 
їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді 
дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали: 
«Не личить нам лишити слово Боже і при столах 
служити. Нагледіть собі, отже, з-поміж вас, брати, 
сімох мужів доброї слави, повних Духа та мудрости, 
а ми їх поставимо для цієї служби; самі ж ми будемо 
пильно перебувати у молитві і служінні слова.» 
Вподобалось це слово всій громаді й вибрали 
Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа, 
Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та 
Миколая, прозеліта з Антіохії, і поставили їх перед 
апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І 
росло слово Боже та множилось число учнів у 
Єрусалимі вельми, і велика сила священиків були 
слухняні вірі.  
 
 
 
 
 
 
Йосиф Ариматейський, поважний радник, що й сам 
очікував Божого Царства, прибув і, сміливо 
ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же 
здивувався, що вже вмер; і прикликавши сотника, 
спитав його, чи давно помер. Довідавшись від 
сотника, він видав Йосифові тіло; а Йосиф, купивши 
полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його 
у гробі, що був висічений у скелі; потім прикотив 
камінь до входу гробу; Марія ж Магдалина й Марія, 
мати Йосифа, дивились, де його покладено. Якже 
минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати 
Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти та 
намастити його. Рано-вранці, першого дня тижня, 
прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й 
говорили між собою: "Хто нам відкотить камінь від 
входу до гробу?" Але поглянувши, побачили, що 
камінь був відвалений, - був бо дуже великий. 
Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів 
праворуч, одягнений у білу одежу, - і вжахнулись. А 
він до них промовив: "Не жахайтеся! Ви шукаєте 
Ісуса Назарянина, розп'ятого Він воскрес, його нема  

 
 
тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, 
скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у 
Галилеї: там його побачите, як він сказав вам." І 
вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет 
огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. 
 

КАТЕХИЗМ ХРИСТОС НАША ПАСХА  
ПРО ВОСКРЕСІННЯ 

233 Ангели звістили жінкам-мироносицям: «Чому 
шукаєте живого між мертвими? Його нема тут: Він 
воскрес!» (Лк. 24, 5-6). Воскресіння з мертвих є 
перемогою над тлінністю тіла: «Христос, 
воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає: 
смерть над Ним більше не панує» (Рм. 6, 9). У 
воскресінні тіло Христа нове, прославлене, вільне 
від земних обмежень простору і часу. Саме тому 
воскресіння Христа – це явлення нового творіння 
Божого. У «перший день після суботи», тобто в 
неділю Церква святкує Христове Воскресіння – 
перший день нового творіння. 
 

234 Воскресіння Христове є запорукою нашого 
воскресіння: «Христос воскрес із мертвих, первісток 
померлих. Бо тому що через чоловіка смерть, через 
чоловіка й воскресіння мертвих. Як бо в Адамі всі 
вмирають, так у Христі й оживуть всі» (1 Кр. 15, 20-
23). На воскресінні Христовому основується вся віра 
Церкви: «Як Христос не воскрес, то марна віра ваша 
– ви ще у гріхах ваших» (1 Кр. 15, 17-18). «Бо коли 
ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які 
поснули в Ісусі, Бог приведе з Ним» (1 Сл. 4, 14). 
 

235 У богослужінні Страсної п’ятниці Церква почитає 
плащаницю як знак смерті Христа. Біля плащаниці 
відправляють Єрусалимську утреню – оплакування 
померлого з надією на грядуще Воскресіння: «Не 
ридай за мною, Мати, … бо воскресну». У 
богослужінні Пасхальної ночі плащаницю 
переносять із гробу Господнього до святилища, усі 
вірні виходять із храму із запаленими світильниками 
й тричі процесійно обходять храм. Священик під спів 
тропаря: «Христос воскрес із мертвих, смертю 
смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував», 
– хрестом відчиняє двері храму. Вірні входять 
усередину храму, прославляють Воскреслого 
Христа і, наче мироносиці пасхального ранку – 
перші свідки Воскресіння, несуть благу вість про це 
цілому світові: «Воскресіння день! Просвітімся 
торжеством, і одні одних обнімімо, та скажімо: 
Браття! І тим, що ненавидять нас, простім усе з 
Воскресінням, і так усі заспіваймо: Христос 
воскрес!». 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 16/2018                                               Рік V 

22 квітня 2018 

 

НЕДІЛЯ МИРОНОСНИЦЬ 
 

Муч. Євпсихія 
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Діяння святих 
апостолів  

6:1-7 
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МИРОНОСНИЦЬ НЕДІЛЯ 22.04.2017  
Муч. Євпсихія  
9.30 - Хрестини Александри Юрчак 
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію 
 
ПОНЕДІЛОК 23.04.2017  
Мучч. Терентія, Помпілія і тих, що з ними  
 
ВІВТОРОК 24.04.2017 
Свщмч. Антипа, єп. Пергамського  
 
СЕРЕДА 25.04.2017 
Іспов. Василія, єп. Парійського  
 
ЧЕТВЕР 26.04.2017 
Свщмч. Артемона Лаодикійського  
 
П'ЯТНИЦЯ 27.04.2017  
Іспов. Мартина, Папи Римського  
 
СУБОТА 28.04.2017  
Апп. Аристарха, Пуда і Трохима  
 
НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО 29.04.2017  
Мучч. Агапії, Ірини й Хіонії  
9.30 - Таїнство Єлеопомазання для хворих 
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію; Про Боже благословення і дари Духа 
Святого для Марти Грицина і Анни Крупа на час 
екзаминів матуральних 
 

ЗБОРИ - ПІДГОТОВКА ДО САРЕПТИ 
Дякуючи всім парафіянам, які включилися в 
організацію минулорічної МАЛОЇ САРЕПТИ, 
доцінюючи ваш труд і працю, яку ви виконали при 
організації деканальної події для дітей, запрошую 13 
травня 2018 р. (неділя) після Божественної Літургії 
на загальні збори про організацію МАЛОЇ САРЕПТИ, 
яка в тому році припадає 31 травня. Маю надію, що 
так як минулими роками, наша парафія покажеться 
для прочан добре зорганізованою, гостинною і 
відкритою на всіх, хто хоче тут в Циганку/Желіхові 
прославляти Господа. 

 
 

 
НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО 

В наступному тижні в неділю 29 квітня 2018 
Розслабленого о год. 9.30 будемо уділювати 
Таїнство Єлеопомазання - намащення хворих. Це 
таїнство уділяється всім хворим і немічним просячи 
Всемогучого Бога про сили тілесні і духові у змаганні 
з недугами. Прошу привезіть немічних і хворих, щоб 
могли це таїнство прийняти.  

 
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 
З великою гордістю згадую наші спільні праці при 
парафіяльному дому зимою 2016/2017 року коли 
спільними силами почистили ми цілу стару хату. Це 
був добрий час будування нашої спільноти. Знаю, 
що кожний з панів на весну є дуже міцно занятий 
працями на полі і при хаті. Розумію брак часу на 
основні праці. Це велике вміння так організувати 
життя, щоб зі всіма працями встигнути. Наш 
спільний дім - парафія сьогодні виглядає вже гарно, 
однак добре булоб порізати це дерево, яке при хаті 
лежить. Коли воно так дальше буде лежати, то буде 
треба його віддати комусь безкоштовно, або 
спалити на вогнищі, бо за гроші встид це продавати. 
Це спричинить зростання коштів парафії, бо буде 
треба купити більше вугілля і олії до опалювання 
приходства. Кінець кінців буде треба збільшити 
складкі, чого я би дуже не хотів, бо вони і надто 
високі. Тому прошу панів, якщо це можливо в тому 
тижні прийти і порізати дерево.  
 

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. 
 

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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