
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія від Матея 
10:32-33,37-38; 

19:27-30 

 
 
 
 
 
що вірою підбили царства, чинили справедливість, 
обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу 
вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, 
бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки 
чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх 
померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, 
відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше 
воскресіння. Інші наруг і бичів зазнали та ще й 
кайданів і в'язниці; їх каменовано, розрізувано 
пилою, брано на допити; вони вмирали, мечем 
забиті; тинялися в овечих та козячих шкурах, 
збідовані, гноблені, кривджені; вони, яких світ був 
невартий, блукали пустинями, горами, печерами та 
земними вертепами. І всі вони, дарма що мали 
добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо 
Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас 
осягли досконалість. Тому і ми, маючи навколо себе 
таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і 
гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до 
змагання, що призначене нам, вдивляючися пильно 
в Ісуса, засновника й завершителя віри, який, 
замість радости, що перед ним була, витерпів хрест, 
на сором не звертаючи уваги, і який возсів праворуч 
Божого престолу.  
 

 
 
 
 
 

Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і 
я визнаю перед моїм Отцем небесним. Хто ж мене 
зречеться перед людьми, того й я зречусь перед 
Отцем моїм небесним. Хто любить батька або матір 
більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто 
любить сина або дочку більше, ніж мене, той 
недостойний мене. Хто не бере свого хреста й не 
йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді 
озвався Петро і сказав до нього: “Ось ми покинули 
все й пішли за тобою; що будемо за те мати?” Ісус 
відповів їм: “Істинно кажу вам: Ви, що пішли за 
мною: як новий світ настане, коли Син Чоловічий 
сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на 
дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять 
поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імени мого 
покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, 
дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя вічне 
матиме в спадщину. Багато з перших будуть 
останніми, а останні – першими.” 

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
б. Зіслання Святого Духа 
261 Святий Дух зійшов на апостолів після того, як 
Христос був прославлений – воскрес, вознісся на 

 
небо й возсів пра-
воруч Отця. Сподо-
бившись Святого 
Духа, апостоли ста-
ють «новими скри-
жалями благодаті, 
написаними Богом, 
живими рукописами 
спасительного Сло-
ва, написаними Ду-
хом, перстом Отця». 
Збуваються слова 
Йоана Хрестителя 
про очікуваного Спа-
сителя, Який буде 
хрестити «Духом 
Святим і вогнем» 
(Лк. 3, 16). 

 

262 Святий Дух дарує порозуміння між людьми, 
долаючи посіяні гріхом розбрат і поділи, описані в 
Старому Завіті в образі Вавилонської вежі (див. Бут. 
11, 1-9). Дух готує до зустрічі з Христом усі народи 
світу: «Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну 
мову: партяни, мідяни, еламії, і мешканці 
Месопотамії, Юдеї і Каппадокії, Понту й Азії, Фригії і 
Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, 
римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, 
крітяни й араби – ми чуємо їх, як вони нашими 
мовами проголошують величні діла Божі?» (Ді. 2, 8-
11).  
 

263 Святий Дух «вчить» апостолів, що треба 
говорити (див. Ді. 4, 8-12). Той же Дух велить їм 
слухати Бога більше, ніж людей (див. Ді. 4, 19). 
Духом Святим апостоли надихаються на сміливу 
проповідь Христа: «Всі сповнилися Святим Духом і 
сміливо звіщали слово Боже» (Ді. 4, 31). Дух веде їх 
проповідувати також і серед поган, долаючи людські 
упередження (див. Ді. 10, 9-20). 
 

264 Святий Дух, Який зійшов на апостолів, будує 
Церкву Христову: «Зішли силу, що ісходить від тебе, 
Найвищого Духа, котрого Ти дав улюбленому Синові 
Твоєму, а через Нього передав святим апостолам, 
щоб будували Церкву Твою». Апостоли ісповідують 
присутність Святого Духа в Церкві на Соборі в 
Єрусалимі: «Подобалось бо Святому Духові й 
нам…» (Ді. 15, 28). 
 

265 Святий Дух творить Церкву, оживляє її як Тіло 
Христове й робить «місцем» спасіння: «Де Дух – там 
Церква, а де Церква, там Святий Дух». До Церкви 
покликані всі люди, «від усякого народу і племен, і 
людностей, і язиків» (Од. 7, 9; пор. Од. 14, 6), 
незалежно від їхньої культури і походження. Цей же 
Дух у Церкві відкриває християнам таїнство 
спасіння: «Поступ у пізнанні правди завдячуємо 
тому Божому і чудовому Духові, Творцеві і 
Провідникові Церкви». 
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1-а Нд. по Зісланні. Всіх святих 

† Рівноапп. Костянтина і Олени 

Глас 8. Єв.1. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Євреїв 

11:33-12:2 
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НЕДІЛЯ 03.05.2018  
1-а Нд. по Зісланні. Всіх святих  
† Рівноапп. Костянтина і Олени  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехиза 
10.00 - Божественна Літургія  
 

ПОНЕДІЛОК 04.06.2018  
Початок Посту Святих Апостолів (Петрівки) 
Преп. Пахомія Великого  
 

ВІВТОРОК 05.06.2018 
Свят. Михаїла, єп.; преп. Єфросинії Полоцької 
09.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 06.06.2018 
Препп. Симеона Дивногорця, Микити Переяслав.  
09.00 - Божественна Літургія 
 

ЧЕТВЕР 07.06.2018 
† Третє віднайдення голови св. Йоана Христителя  
09.00 - Божественна Літургія 
 

П'ЯТНИЦЯ 08.06.2018 
Ап. Карпа, одного з 70-ти 
09.00 - Божественна Літургія 
 

СУБОТА 09.06.2018  
Свщмч. Терапонта, єп. Сардійського  
09.00 - Божественна Літургія 
17.00 - Сповідь 
 

НЕДІЛЯ 10.06.2018  
2-а Нд. по Зісланні  
Свят. Микити, єп. Халкедонського  
10.00 - Божественна Літургія  

 
 

САРЕПТА 
Дякую нашим парафіянам, які заангажувалися в 
організацію нашої спільної щорічної зустрічі МАЛОЇ 
САРЕПТИ, яка відбулася у четвер 31 травня 2018 р. 
Черговий раз наша парафіяльна спільнота прийняла 
понад пів тисяча прочан, дітей, молоді та цілих 
родин, які паломничили до нашого храму для 
спільного перебування з Господом. Гратулюю Вашої 
витривалості у тому ділі, організації праці, яку 
виконали і великого духа служіння одні одним. 
Через нашу спільну працю на Божу Славу, є ми в 
силі подолати всі труднощі. Нехай Господь щедро 
Вам винагородить. Як Ваш парох з великою 
гордістю, задоволенням і зворушенням дивився на 

Вашу працю. Велика радість огортала моє серце, 
що можемо разом творити так чудову справу.  
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
Слава Ісусу Христу!  
Всечесніший Отче, оскільки через відносно  мале 
число студентів і зміну ритму життя МСД в Любліні, 
результатом якої є менша кількість вільних від 
різноманітних подій і занять неділь, нам не вдалося 
досі особисто провести збірки пожертв на семінарію 
а наближення екзамінаційної сесії практично 
виключає вже таку можливість, ласкаво просимо 
зробити це самому, бажано до кінця червня, а кошти 
перелити на семінарійне конто.  
 
о. Богдан Панчак 
 
У нашій парафії збірку на потреби Духовної 
Семінарії проведемо в неділю 17 червня 2018 р.  
 

ПЕРЕГРИНАЦІЯ МОЩЕЙ СВЯТОГО ЙОСАФАТА 
КУНЦЕВИЧА 

З нагоди 325-ть ліття 
з'єднання Перемишльської 
Єпархії з Апостольським 
Престолом відбудеться 
перегринація мощей св. 
Йосафата до всіх наших 
парафії в Польщі. Мощі-
рука св. Йосафата 
прибудуть до нашої 
парафії в суботу 16 червня 
2018 р.  
 
16 червня субота 

9.30 - Вервиця в наміренні єдности Церков 
10.00 - Божественна Літургія 
11.00 - Молебень до Святого Йосафата 
Відтак передання мощей св. Йосафата парафії в 
Ельблонзі. 

 

 
ВРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ 

Через тиждень в неділю 10 червня 2018 у нашій 
парафії відбудеться врочисте Святе Причастя 
Юліяни Поточної. В суботу о год. 17.00 відбудеться 
перша її сповідь. Запрошую до спільної молитви в 
наміренні Юліяни. 

 
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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