
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Йоана 

5:1-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до 
святих, що мешкали в Лідді. Там він знайшов одного 
чоловіка, на ім'я Еней, що лежав на ліжку вісім років 
і був паралітик. Петро сказав до нього: «Енею, Ісус 
Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі 
ліжко!» І вмить той підвівся. І бачили його всі 
мешканці Лідди та Сарону, і навернулися вони до 
Господа. Була ж у Яффі одна учениця, на ім'я 
Тавита, що значить у перекладі Дорка (Сарна). Вона 
була повна добрих діл та милостині, що чинила. І 
сталося тими днями, що вона занедужала й умерла. 
Обмили її і поклали в горниці. А що Лідда лежить 
близько Яффи, учні, почувши, що Петро там, 
послали двох чоловіків з просьбою до нього: «Не 
отягайся прийти аж до нас!» Петро негайно рушив з 
ними. І як прийшов, вони його повели наверх у 
горницю, де всі вдови оточили його з плачем, 
показуючи йому туніки й плащі, що їх робила Дорка, 
бувши з ними. Велівши всім вийти з хати, Петро став 
на коліна й почав молитися, а повернувшись до тіла, 
мовив: «Тавито, встань!» І та відкрила свої очі й, 
побачивши Петра, сіла. Він же подав їй руку та й 
підвів її і, прикликавши святих та вдів, поставив її 
живою. Довідалась про це вся Яффа, і багато 
повірило в Господа.  
 
 
 
 
 
 
По тому було свято юдейське, тож Ісус прибув до 
Єрусалиму. А є в Єрусалимі при Овечих воротах 
купелеве місце, по-єврейському воно зветься 
Витесда, що має п'ять критих переходів. Лежала в 
них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які 
чекали, коли то зрушиться вода: ангел бо Господній 
сходив час від часу в купелеве місце та й 
заколочував воду, і хто, отже, перший поринав по 
тому, як вода заколочувалася, то одужував, -хоч яка 
б там була його хвороба. Один чоловік там був, що 
нездужав тридцять і вісім років. Побачив Ісус, що він 
лежить, а довідавшися, що було воно вже дуже 
довго, каже до нього: «Бажаєш одужати?» «Не маю 

 

нікого, пане, - одрікає йому недужий, - хто б мене, 
коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль: бо 
ось тільки я прийду, а вже інший передо мною 
поринає.» Мовить Ісус до нього: «Устань, візьми 
ложе твоє і ходи!» Відразу ж і одужав той чоловік, і 
взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день - 
субота. Юдеї і кажуть до одужалого: «Субота адже 
ж! Не личить тобі ложе носити!» А той їм у відповідь: 
«Візьми ложе твоє і ходи, - сказав мені, хто мене 
оздоровив.» Спитали його: «Хто він - той, що сказав 
тобі: Візьми і ходи?» Та одужалий не знав, хто він, 
бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. 
Щойно потім знайшов його Ісус у храмі й мовив до 
нього: «Оце ти видужав, - тож не гріши більше, щоб 
щось гірше тобі не сталось.» Чоловік пішов і оповів 
юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, - Ісус. 
 

КАТЕХИЗМ ХРИСТОС НАША ПАСХА  
ТАЇНСТВО ЄЛЕОПОМАЗАННЯ 

465 Святе таїнство Єлеопомазання, яке християнин 
приймає в час страждань і хвороб, уділяється для 
підкріплення віри в перемогу Христа над гріхом і 
смертю. Бог в Єлеопомазанні дарує благодать 
відновлення внутрішньої цілості людини – її 
зцілення та подальшого духовного зростання. 
Апостол Павло навчає, що «тим, які люблять 
Господа, усе співдіє на добро» (пор. Рм. 8, 28), а 
тому людські страждання й недуги можуть мати 
велику духовну цінність: «Тепер я радію 
стражданнями за вас і доповняю на моїм тілі те, 
чого ще бракує скорботам Христовим для Його тіла, 
що ним є Церква» (Кл. 1, 24). 
 

466 Святе таїнство Єлеопомазання звершують 
соборно, молитвою всієї Церкви на зцілення душі й 
тіла: скріплення довіри до Бога та отримання 
прощення гріхів, а також фізичне одужання. Ось 
чому це таїнство уділяють хворим, а не тільки 
вмираючим. Силою благодаті таїнства 
Єлеопомазання недужий стає здатним бачити свою 
хворобу у світлі Божого Промислу й отримує силу 
зносити недугу та долати її. Змінивши своє 
ставлення до неї, хворий поєднує власні страждання 
зі спасительними стражданнями Христовими. 
 

467 Святе таїнство Єлеопомазання недужий 
отримує за молитвою Церкви відпущення гріхів. Це 
таїнство не замінює, однак, таїнства Сповіді. Якщо 
єлеопомазаний, каючись, не мав можливості 
приступити до таїнства Сповіді, то він отримує 
відпущення гріхів. Церква навчає, що таїнство 
Єлеопомазання дає духовне зцілення, навіть якщо 
фізичне оздоровлення не супроводжує його.  
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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 
 
ПОНЕДІЛОК 30.04.2017  
Святт. Симеона й Акакія, єпп.  
 
ВІВТОРОК 01.05.2017 
Преп. Івана, учня Григорія Декаполіта  
 
СЕРЕДА 02.05.2017 
Преп. Івана, Печерника  
 
ЧЕТВЕР 03.05.2017 
Преп. Теодора Трихіни  
08.30 - Божественна Літургія 
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 
П'ЯТНИЦЯ 04.05.2017  
Іспов. Мартина, Папи Римського  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Григорій Лонишин 
 
СУБОТА 05.05.2017  
Препп. Теодора Сікіота і Віталія  
Ювілей 25-ліття парафії в Лелькові 
11.00- Архиєрейська Божественна Літургія в 
Лелькові 
18.00 - Божественна Літургія в Циганку 
+ Славомир Оленич 
 
НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО 06.05.2017  
⊕ Вмуч. Юрія Переможця  
09.30 - Вервиця 
09.55 - Літургійна Катехиза 
10.00 - Божественна Літургія  
За парафію; Про Боже благословення для 
Славомири Губач в 80-ті уродини 
 

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 

Сьогодні 29 квітня 2018 неділя Розслабленого о год. 
9.30 уділяємо 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.  
 

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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