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Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через 
Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою 
одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і 
хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, 
але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск 
виробляє терпеливість, терпеливість - досвід, а 
досвід - надію. Надія ж не засоромить, бо любов 
Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам 
даний. Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у 
свою пору, помер за безбожних. Воно навряд чи хто 
за праведника вмирає; бо за доброго, може, хтось і 
відважився б умерти. Бог же показує свою до нас 
любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще 
були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані 
його кров'ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли, 
бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю 
його Сина, то тим більше тепер, примирившися, 
спасемося його життям.  
 

 
 
 
 
 

Світло тіла – око. Як, отже, твоє око здорове, все 
тіло твоє буде світле. А коли твоє око лихе, все тіло 
твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, 
темрява, то темрява – якою ж великою буде! Ніхто 
не може двом панам служити: бо або одного 
зненавидить, а другого буде любити, або 
триматиметься одного, а того знехтує. Не можете 
Богові служити – і мамоні. Ось чому кажу вам: Не 
турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити; 
ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя не 
більш – їжі, тіло – не більш одежі Гляньте на птиць 
небесних: не сіють і не жнуть, ані не збирають у 
засіки, а Отець ваш небесний їх годує! Хіба ви від 
них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен 
добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу 
чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, 
як ростуть вони: не працюють і не прядуть. Та я кажу 
вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався 
так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні 
є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то 
чи не багато більше вас, маловірні? Отож не 
турбуйтеся, промовлявши: Що будемо їсти, що пити 
й у що зодягнемося? Про все те побиваються 
погани. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це 
потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його 
справедливість, а все те вам докладеться. 

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
363 У тропарях – піснеспівах на честь свята або 
святого зі зверненням до Христа, Богородиці або  

 
святих, і кондаках – піснеспівах, у яких 
розкривається богословський зміст святкування – 
Церква оспівує і показує недослідимі шляхи, якими 
Господь вводив і вводить кожного вірного у своє 
Царство.  
 

364 Наше входження до Царства, піднесення до 
Неба і споглядання Пресвятої Тройці ми висло-
влюємо співом Трисвятого: «Святий Боже, Святий 
Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас», єдна-
ючись у цьому співі з небесними хорами. У молитві 
Трисвятого ми, стоячи «перед славою святого же-
ртовника», просимо Господа прийняти «з уст нас, 
грішних, трисвяту пісню» і відвідати «нас милістю 
Своєю». 
 

365 Під час Трисвятої пісні архиєрей сходить на 
«горне сідалище». Архиєрей сідає, коли читають 
Апостола, а по обидва боки від нього сідають 
священики, представляючи Ісуса Христа посеред 
апостолів і символізуючи Церкву в її вчительському 
служінні. 
 

г. Слухання Божого Слова, відповідь на нього, 
молитва 
366 Господь своїм Словом сотворив світ, Словом на 
Синаї покликав до служіння вибраний народ, у 
воплоченому Слові дарував людям спасіння. Люди 
покликані прийняти Слово Боже і відповісти на нього 
вірою: «Усе те, що нам сказав Господь, – вико-
наємо» (Вих. 24, 3). Справжнє слухання Слова 
Божого полягає в його виконанні: «Блаженні ті, що 
слухають Боже Слово і його зберігають» (Лк. 11, 28). 
Ті, що слухали Йоана в пустелі, й ті, що слухали 
Петра в день П’ятдесятниці, питали: «Що ж нам 
робити?» (Лк. 3, 10; Ді. 2, 37). Відповідаючи на 
Слово, ми приймаємо його життєдайну силу і, 
подібно до Богородиці, зберігаємо його в наших 
серцях і втілюємо в життя. 
 

367 Слово Боже засвічує в наших серцях «нетлінне 
світло богопізнання», про що навчає молитва перед 
читанням Євангелія. Сенс слухання Слова Божого – 
у «розумінні євангельських проповідувань», аби 
прийняти їх як «блаженні заповіді» та, «перемігши 
всі тілесні похоті, провадити духовне життя, 
думаючи й діючи так, як угодно Богові». Виявом 
шанобливого слухання і приймання Божого Слова є 
схиляння голови під час читання Євангелія. У 
проповіді священик звіщає Благу Вість про великі 
Божі діла, закликає людей до втілення почутого 
Слова, «навчає і закликає уводити в життя ці добрі 
приклади». Вірні слухають Слово Боже, яке Господь 
промовляє до них через читання Апостола й 
Євангелія та через проповідь. Вони приймають 
Слово Боже до своїх сердець, немов зерно, яке має 
принести добрий плід у їхньому житті. Причаща-
ючись же Христа-Слова, вірні стають Його носіями і 
благовісниками. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 24/2018                                               Рік V 

17 червня 2018 

 
3-а Нд. по Зісланні. 

Св. Митрофана, патр. Царгородського  

Глас 2. Єв.3. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Римлян  

5:1-10 
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НЕДІЛЯ 17.06.2018  
3-я Нд. по Зісланні  
Св. Митрофана, патр. Царгородського  
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я для Петра, Христини, 
Андрія, Вікторії, Валентини, Олександра. 
 

ПОНЕДІЛОК 18.06.2018  
Свщмч. Доротея, єп. Тирського  
08.00 - Божественна Літургія  
 

ВІВТОРОК 19.06.2018 
Препп. Вісаріона й Іларіона  
08.00 - Божественна Літургія  
 

СЕРЕДА 20.06.2018 
Свщмч. Теодота, єп. Анкірського  
08.00 - Божественна Літургія  
 

ЧЕТВЕР 21.06.2018 
Перенес. мощей вмуч. Теодора Тирона 
08.00 - Божественна Літургія  
 

П'ЯТНИЦЯ 22.06.2018 
Св. Кирила, аєп. Олександрійського  
08.00 - Божественна Літургія  
 

СУБОТА 23.06.2018  
Свщмч. Тимотея, єп. Пруського  
25-ліття парафії в Оструді 
10.00 Божественна Літургія в Оструді 
 

НЕДІЛЯ 24.06.2018  
4-а Нд. по Зісланні. Всіх святих українського народу  
† Апп. Вартоломея і Варнави  
07.15 - Божественна Літургія в Янтарі 
9.30 - Хрестини Івана Кемпського 
10.00 - Божественна Літургія  

 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В ЯНТАРІ 
Від неділі 24 червня 2018 в Янтарі буде Служитися 
Божественна Літургія на час вакації. Початок Літургії 
о год. 07.15. Запрошую. 
 

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 
 
Сьогодні у нашій парафії проводимо збірку на 
потреби Духовної Семінарії. Вітаю у нашій спільноті 
бр. Григорія Шумаду, семінариста ІІ-гого року нашої 
Духовної Семінарії. 
 

АКАДЕМІЯ СВ. МИКОЛАЯ 
22 червня 2018 року о год. 20.00 в Желіхові 31 
відбудутся загальні збори Товариства Академія 
Св. Миколая. На зібрання товариства зобов'язані 
прибути всі члени, які деклярували участь у 
працях товариства. 
 
Метою зборів є: 
1. Вибори головного заряду, 
2. Вибори комісії ревізійної, 
3. Прийняття нових членів товариства, 
4. Конечні зміни в статуті. 

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
РЕМОНТ ПРИХОДСТВА 

Дякую всім парафіянам, які до сьогоднішнього дня 
зложили свої пожертви на потреби нашої 
парафіяльної спільноти. Як самі бачите гроші 
видаються згідно їхнього призначення. Що на сплату 
боргу до консисторії, що на утримання, що на 
ремонти. Гратуляції, для вас, що попри тяжкі 
умовини життя маєте відкрите і жертвенне серце 
для спільноти Церкви, яку разом творимо. 
 

В останіх днях довершено праці при вікнах, 
заложено парапети. Від 08 липня починаємо праці 
ремонтові в нашій парафії на приходстві. Після 4 
років проживання є потрібні конечні направи в 
помешканні, тут де актуально мешкаємо. Треба 
помалювати кімнати, зробити поділ приміщень і 
біжучі направи. Також в липні запляновано праці при 
положенні електричної інсталяції на новім будинку 
приходства.  
 

Я переконаний, що всі заплановані праці вдасться 
зробити і вчасно оплатити. Щоб люди з якими 
співпрацюємо надалі мали у нас достовірних і 
поважних людей, які вивязуються зі своїх 
зобов'язань. 
 

Звертаюся також з проханням, якщо є можливости у 
наших парафіян, домашня ситуація на це дозволяє 
прошу про зложення пожертв на праці, які були 
вказані вище. Дякую за Ваше зрозуміння і спільну 
працю, яку ми вже виконали. 

 

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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