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Євангелія від 

Матея 14, 22-34. 

 
 
 
 
 
Браття, ми співробітники Божі, ви Божа нива, Божа 
будівля. За благодаттю Божою, даною мені, я, мов 
мудрий будівничий, поклав основу, інший же на ній 
будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої 
бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, і 
ця основа – Ісус Христос. Коли ж хто на цій основі 
будує з золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, 
соломи – кожного діло стане явне; день бо 
Господній зробить його явним; бо він відкривається 
в вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І 
коли чиє діло, що він збудував, устоїться, він прийме 
нагороду; коли ж чиє діло згорить, він зазнає шкоди; 
та він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не 
знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас 
пробуває? Коли хто зруйнує храм Божий, Бог його 
зруйнує, бо храм Божий святий, і цей храм – ви. 
 
 

 
 
 
 
Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна й 
переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як 
відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на 
гору молитись насамоті. Як звечоріло, він був там 
сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали 
хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі 
ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, 
побачивши, що він іде по морю, жахнулись. – То 
привид! – заговорили і з переляку закричали. Та Ісус 
тієї ж миті мовив до них: – Будьте спокійні – це я, не 
бійтеся! Тоді Петро озвавсь до нього й каже: – 
Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до 
тебе! – Іди! – сказав Ісус. І вийшов Петро а човна, 
почав іти по воді і прийшов до Ісуса; але, 
побачивши, що вітер сильний, злякався, почав 
потопати і скрикнув: – Господи, рятуй мене! Ісус 
зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до 
нього: – Маловіре, чого усумнився? І як увійшли до 
човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, 
вклонилися йому до ніг, кажучи: – Ти істинно – Син 
Божий! І перепливши, прибули в землю 
генесаретську.  
 

ЛИСТА НА КОШЕННЯ ТРАВИ 
При виході з храму лежить листа чергування до 
кошення трави Прошу панів записуватися в черзі 
Новий Двір Гд., Янтар і Стегна. Листа розписана що 
два тижні до кінця вересня. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ 29.07.2018  
9-а Нд. по Зісланні  
Свщмч. Атеногена й 10-х його учнів  
Глас 8. Єв. 9.  
07.15 - Божественна Літургія в Янтарі 
9.30 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія в Циганку 
ВІДНОВЛЕННЯ ОБІТІВ ХРЕЩЕННЯ 
 

ПОНЕДІЛОК 30.07.2018  
Вмуч. Маріни  
08.00 - Божественна Літургія  
+ Катерина Вербова 
 

ВІВТОРОК 31.07.2018 
Мучч. Якинта й Еміліяна 
08.00 - Божественна Літургія  
+ Катерина Вербова 
 

СЕРЕДА 01.08.2018 
Преп. Макрини, сестри св. Василія Вел.; преп. Дія  
08.00 - Божественна Літургія  
+ Катерина Вербова 
 

ЧЕТВЕР 02.08.2018 

⊕ Прор. Іллі  
08.00 - Божественна Літургія  
+ Катерина Вербова 
 

П'ЯТНИЦЯ 03.08.2018 
Препп. Симеона й Івана; проп. Єзекиїла  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Григорій Лонишин 
 

СУБОТА 04.08.2018  
Рівноап. Марії Магдалини  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Катерина Вербова 
 

НЕДІЛЯ 05.08.2018  
10-а Нд. по Зісланні  
Мучч. Трохима, Теофіла та ін.  
Глас 1. Єв. 10.  
07.15 - Божественна Літургія в Янтарі 
9.30 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія в Циганку 
ПОСВЯЧЕННЯ АВТОМОБІЛІВ 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 
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ВІДНОВЛЕННЯ ОБІТІВ ХРЕЩЕННЯ 
Сьогодні після Божественної Літургії проведемо Чин 
Відновлення Обітів з Хрещення. Є це молитва, яка 
має нам усвідомляти вагомість прийнятих ласк з 
Таїнством Хрещення, для нас особисто, наших 
близьких і цілого Українського народу. Запрошую 
всіх до спільної молитви. 
 

ПОСВЯЧЕННЯ МАШИН 
В наступному тижні у четвер припадає спомин 
Пророка Іллі. У найближчу неділю 05 серпня 2018 
після Божественної Літургії будемо молитися за всіх 
водіїв і пасажирів, також здійснимо чин посвячення 
автомашини і всіх колісниць. Пожертви зібрані в часі 
посвячення збираємо на паливо для о. Максима 
Кролівського, який служить у м. Полтава на сході 
України. За всі пожертви щиро дякую. 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
Божественної Літургії відвідаю хворих і немічних зі 
Святими Тайнами. 
 

ОТЕЦЬ МАКСИМ КРОЛЕВСЬКИЙ  
народився 8 серпня 1983 р. Б. у м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницької області. У 2000 р.Б. 
закінчив Білицьку середню школу № 1, Кобеляцького 
району, Полтавської області. 
 
2000-2007 рр. - навчався у Івано-Франківській 
Теологічній Академії на богословському факультеті. 
 
2004-2010 рр. - навчався в Івано-Франківському 
Університеті Права ім. Короля Данила Галицького на 
юридичному факультеті (заочна форма навчання). 
 
2007-2011 рр. - навчався у Папському Схі-дному 
Інституті у м. Рим (Італія) на факультеті канонічного 
права. 
 
2011-2012 рр. - проходив практику у Трибуналі 
Стрийської єпархії УГКЦ.  
 
8 листопада 2013 р. Б. отримав ієрейські свячення з 
рук владики Степана (Меньок), екзарха Донецько-
Харківського. 
 

Отець Максим Священиче служіння здійснює також 
у лікарні, та у каплиці святого арх. Михаїла. 
 
Відвідує хворих і немічних у Реабілітаційному центрі 
для дітей.  
 
Наслідки війни в Україні спричиняють це, що багато 
поранених воїнів потрапляє до лікарні чи інших 

місць регабілітації. Отець Кролівський відвідує воїнів 
у увійськовому госпіталі, але там не маємо каплиці. 
 

 
 

 
 

 
 

 


