
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія від Матея  
8, 28 – 9, 1. 

 
 
 
 
 
Браття, бажання мого серця і моя молитва до Бога 
за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони 
мають ревність Божу, та вона нерозважна. Не 
розуміючи Божої справедливости й шукаючи 
установити свою власну, вони не покорилися 
справедливості Божій. Бо мета закону – Христос, на 
оправдання кожного, хто вірує. Мойсей про 
праведність, що від закону, пише: той, хто його 
виконує, буде ним жити. Справедливість же, що від 
віри, так говорить: не кажи у твоїм серці: хто зійде на 
небо?, тобто Христа звести додолу, або: хто зійде в 
безодню?, тобто щоб вивести Христа з мертвих. Що, 
отже, вона каже? Близько тебе слово: в твоїх устах і 
в твоїм серці, тобто слово віри, що ми проповідуємо. 
Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа 
Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив 
його з мертвих, спасешся, бо серцем вірується на 
оправдання, а устами визнається на спасіння.  
 

 
 
 
 
 

Одного разу, колиІсус прибув на той бік, у край 
гадаринський, зустріли його два біснуваті, що 
вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти 
тією дорогою. І стали кричати: – Що нам і тобі, сину 
Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед 
часом? Оподаль же від них паслося велике стадо 
свиней. Біси попросили його: – Як ти нас виганяєш, 
пошли нас в оте стадо свиней.  – Ідіть! – сказав їм. І 
вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді все стадо 
кинулося з кручі в море й утопилось у хвилях. А 
пастухи втекли і, прибігши в місто, все розповіли, і 
про біснуватих. І ось все місто вийшло Ісусові 
назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб 
відійшов з їхніх околиць. Сівши у човен, він 
переплив і прибув у своє місто.  

 

ГЛАВА УГКЦ ВИДАВ ДЕКРЕТ ПРО 
ПРОГОЛОШЕННЯ СЛУЖБИ СВЯТА МАТЕРІ 

БОЖОЇ НЕУСТАННОЇ ПОМОЧІ 
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав затвердив 
текст Служби свята Матері Божої Неустанної 
Помочі, який був укладений Патріаршою літургійною 
комісією та переданий Предстоятелю для 
ознайомлення та проголошення. 
Декрет проголошення Служби свята Матері Божої 
Неустанної Помочі виданий у Києві, при 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового у 
середу, 20 червня. 
 
 

 
 

 
“Ми, владою нам даною, нашим декретом вих. ВА 
17/454 від 11 грудня 2017 року Божого, подали це до 
відома Божого люду, постановляючи також його 
святкування в першу неділю липня. Патріаршій 
літургійній комісії було доручено опрацювати 
богослужбові тексти цього свята”, — зазначено в 
документі.  
 
“Відповідно до приписів розділу “Літургійні тексти” 
Інструкції щодо подання літургійних текстів, їх 
перевидань і перекладів (пор. Благовісник 
Верховного Архиєпископа Києво-Галицького УГКЦ 
2013 року, с. 114), владою нам даною затверджуємо 
і проголошуємо ad experimentum терміном на три 
роки Службу свята Матері Божої Неустанної 
Помочі”, — ідеться в Декреті, який набирає чинності 
21 червня 2018 року. 
 
Варто зазначити, що в офіційному проголошенні 
свята та урочистостях з цієї нагоди візьмуть участь 
митрополити та єпископи УГКЦ, представники 
братств Матері Божої Неустанної Помочі України та 
численні вірні. Варто додати, що в неділю, 1 липня, 
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відвідає 
Тернопіль з нагоди пастирського візиту та урочисто 
проголосить празник Матері Божої Неустанної 
Помочі, який віряни щороку святкуватимуть у першу 
неділю липня. Предстоятель УГКЦ очолить 
Архиєрейську Святу Літургію у храмі Матері Божої 
Неустанної Помочі (бульвар Данила Галицького, 
1Б). Початок Літургії об 11:00. 
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Послання апостола 
Павла до Римлян  

10, 1-10. 
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НЕДІЛЯ 01.07.2018  
Неділя 5-та по Зісланні Святого Духа. 
Матері Божої Неустанної Помочі 
Св. мч. Леонтія. 
Глас 4. Єв. 5.  
07.15 - Божественна Літургія в Янтарі 
10.00 - Божественна Літургія  
 

ПОНЕДІЛОК 02.07.2018  
† Ап. Юди, брата Господнього  
18.00 - Божественна Літургія  
 

ВІВТОРОК 03.07.2018 
Свщмч. Методія, єп. Патарського  
07.00 - Божественна Літургія  
 

СЕРЕДА 04.07.2018 
Муч. Юліяна Тарсійського  
07.00 - Божественна Літургія  
 

ЧЕТВЕР 05.07.2018 
Свщмч. Євсевія, єп. Самосатського  
 
П'ЯТНИЦЯ 06.07.2018 
Муч. Агрипини  
 

СУБОТА 07.07.2018  
⊕ Різдво св. Йоана Хрестителя 
08.00 - Божественна Літургія  
 

НЕДІЛЯ 08.07.2018  
Неділя 6-та по Зісланні Святого Духа. 
Препмуч. Февронії  
Глас 5. Єв. 6.  
07.15 - Божественна Літургія в Янтарі 
10.00 - Божественна Літургія  

 

ПРИМІЦІЙНА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ  
Сьогодні 01 липня 2018 р у нашій парафії 
Божественну Літургію очолить о. Адрян Лихач, 
новоієрей нашої Архиєпархії. Після Божественної 
Літургії о. Адрян уділить благословення всім 
присутнім. Традиційно таца призначена для 
новоієрея, це жест спільноти для нового священика, 
який починає свою службу в Божому Винограднику. 
Катедратікон будемо збирати в другу неділю місяця 
08 липня 2018 р. 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні відвідини хворих відбудуться в суботу 
07 липня 2018 р. після ранішньої Божественної 
Літургії. 

СЛУЖБА СВЯТА МАТЕРІ БОЖОЇ 

НЕУСТАННОЇ ПОМОЧІ  
Тропар 

(гл. 7) Богомати і Діво,* Твою славу величаємо,* 
Твоєї помочі благаємо,* Твою чудотворну ікону 
почитаємо.* Ти – Мати благодати,* Ти – надія світу,* 
нашими молитвами не погорди в наших нуждах,* і 
від усіх бід Ти нас звільни. 
Слава і нині: Кондак 
(гл. 6) Мати наша, Неустанна Помоче,* дай нам в 
турботах довір’я, в болях – полегшу,* в скорботах – 
потіху, в боротьбі – поміч.* Подай християнам 
з’єднання, церковним служителям – ревність,* 
грішникам – прощення, праведним – витривалість,* 
вмираючим – спасіння,* душам в чистилищі 
очищення і вічну славу випроси.  

Прокімен, (гл. 3) пісня Богородиці: 
Величає душа Моя Господа і возрадувався дух Мій у 
Бозі, Спасі Моїм. 
(Лк 1, 46-47)  
Стих: Бо зглянувся на смирення раби Своєї, ось бо 
віднині ублажать Мене всі роди. (Лк 1, 48) 
Апостол: свята : Євр. 9, 1-7 
Алилуя свята: 
Алилуя, (гл. 8): Слухай, дочко, і споглянь, і прихили 
вухо твоє (Пс. 44, 11)  
Стих: Лицю твоєму помоляться багаті народи (Пс 
44,13)  
Євангеліє свята: Лк. 10, 38-42; 11, 27-28. 
Замість Достойно: приспів: Величай, душе моя, 
Матір Божу Неустанної Помочі.  
 
Ірмос (гл. 8) Під Хрестом почули ми слова розради,* 
що Ти є Мати наша, а ми діти Твої.* Тому, 
зібравшись нині, просимо всі щиро:* візьми під 
неустанний Свій покров Церкву і народ наш,* ми ж 
бо з вірою і любов’ю* Тебе як Матір Неустанної 
Помочі величаємо. 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу в тому тижні в понеділок, вівторок і в середу 
допомоги при докінчені різання дерева і зроблення 
порядку при вході до хати. Від наступного тижня 
починаємо черговий етап робіт при ремонті нашого 
приходства.  

 
БЛАГОВІСТ 

У продажі черговий номер нашого церковного 
часопису БЛАГОВІСТ. Ціна примірника 3,5 зл.  

 
ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ РЕМОНТУ 

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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