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Євангелія від 
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Тому, брати, тим більше старайтесь утвердити ваше 
покликання і вибрання; бо те робивши, ніколи не 
спотикнетеся. Таким бо чином широко буде вам 
відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і 
Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, 
щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте й 
утверджені в теперішній правді. Вважаю за 
справедливе, доки я в цім тілі, розбуджувати вас 
цими попередженнями, знаючи, що незабаром 
треба буде мені покинути тіло моє, як і Господь наш 
Ісус Христос мені це об'явив. Буду, однак, 
намагатися, щоб ви завжди, навіть і по моїм відході, 
тримали в пам'яті ці речі. Не за байками бо, хитро 
вигаданими, йдучи, об'явили ми вам потугу й прихід 
Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними 
свідками його величі. Бо він прийняв від Бога Отця 
честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від 
величної слави: «Це мій син любий, якого я 
вподобав.» І цей голос ми чули, як сходив з неба, 
коли ми були з ним на святій горі. маємо ще 
сильніше пророче слово. Ви добре робите, 
вважаючи на нього як на світильник, який світить у 
темнім місці, аж поки почне розвиднятись, і рання 
зоря зійде в серцях ваших.  
 
 

 
 
 
 
По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоана, 
його брата, повів їх окремо на високу гору і 
переобразився перед ними: обличчя його засяяло, 
наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось 
з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. 
Озвавсь Петро й каже до Ісуса: “Господи, добре нам 
тут бути! Як хочеш, розташую тут три намети: один 
для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.” Він 
говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх і з хмари 
стало чути голос: “Це – мій улюблений Син, що я 
його вподобав: його слухайте.” Почувши це, учні 
впали обличчям до землі й злякались вельми. Ісус 
же підійшов, доторкнувся до них і каже: “Устаньте, 
не страхайтеся!” Підвівши свої очі, вони не бачили 
нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус 
наказав їм: “Нікому не розповідайте про це видіння 
аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих.”  
 

ПЕРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ 
Сьогодні 19 серпня, празник Переображення 
Господнє. Традиційно вдень того Свята посвячуємо 
первоплоди з наших городів і садів.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ 19.08.2018  
12-а Нд. по Зісланні  
⊕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ  
07.15 - Божественна Літургія в Янтарі 
10.00 - Божественна Літургія в Циганку 
ПОСВЯЧЕННЯ ПЕРВОПЛОДІВ 
 

ПОНЕДІЛОК 20.08.2018  
Препмуч. Дометія 
 

ВІВТОРОК 21.08.2018 
Св. Еміліяна; мучч. Єлевтерія і Леоніда  
18.00 - Божественна Літургія  
+ Зенон Гливка 
 

СЕРЕДА 22.08.2018 
† Ап. Матія  
08.00 - Божественна Літургія  
+о. Мар'ян, Уляна, Анастазія, Іван і Ліда 
 

ЧЕТВЕР 23.08.2018 
Муч. Лаврентія, архидиякона  
09.00 - Божественна Літургія  
+ Володимир Рожак, Марта, Дмитро, Євген Зарічні 
 

П'ЯТНИЦЯ 24.08.2018 
День Незалежності України 
Муч. Євпла  
08.00 - Божественна Літургія 
 

СУБОТА 25.08.2018  
Мучч. Фотія і Аникити  
15.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я і всі потрібні ласки для Анни Борачук; 
Про благословення для Анни і Богдана Борачук в 
25-ть ліття подружнього життя. 
 

НЕДІЛЯ 26.08.2018  
13-а Нд. по Зісланні  
Віддання Преображення  
Преп. Максима, ісповідника  
10.00 - Божественна Літургія в Циганку 
 

ІІІ - ОПОВІДІ ПЕРЕДШЛЮБНІ 
У стан подружній наміряються вступити Оленич 
Ольга, парафія Циганок і Шимон Клеба, парафія 
Владиславово. Хтоб знав про якісь перешкоди, які 
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Друге послання 
апостола Петра  
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не дозволяють важно заключити це подружжя у 
совісті зобов'язаний повідомити душпастиря. 

 
ПОЖЕРТВИ НА ПАРАФІЮ ЗА ЛИПЕНЬ 

Дякую всім жертводавцям за жертвенність і 
відкритість на потреби нашої спільноти. Нехай 
Господь щедро всім благословить. 

 

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" 

 
10 % НА ВІДБУДОВУ ВЕЖІ 

Dzisiejszego dnia, po podsumowaniu akcji TYLKO DLA 
ODWAŻNYCH (http://www.cyganek.ndg.pl/tylko-dla-
odwaznych/), która trwa od lutego. Po 6 miesiącach z 
wielką wdzięcznością, zachwytem i radością pragnę 
ogłosić, że przekroczyliśmy kwotę 10 000 zł na 
odbudowę wieży Kościoła p.w. Św. Mikołaja w 
Żelichowie.  
Gratulacje dla wszystkich osób, które biorą udział w 
akcji. Dziękuję z całego serca, za waszą odwagę. 
Dzięki Wam i ja staję się coraz odważniejszy w 
podejmowaniu działań dla osiągnięcia wyznaczonego 
celu. Wieża już stoi, tylko nie wszyscy ją jeszcze widzą, 
a Wy widzicie i za to Wam dziękuję.  
Wśród osób mamy stałych ofiarodawców, a także 
jednorazowych. 
 
Dla większej przejrzystości utworzyliśmy pod konto, na 
którym gromadzimy środki pochodzące ze zbiórki na 
ten cel.  
 
Zbiórka w liczbach: 
Pieniądze 
luty 2018: 0 zł 
sierpień po 6 miesiącach: 10 000 zł. 
 
Liczba osób instytucji: 
Luty: 1 
Lipiec: 8 

 
ОДНА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 

 

ВІД 26 СЕРПНЯ 2018 РОКУ БУДЕ СЛУЖИТИСЬ 
ТІЛЬКИ ОДНА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В ХРАМІ 
ВЖЕЛІХОВІ О ГОД. 10.00. ВИСЛОВЛЮЮ ЩИРУ 
ПОДЯКУ ДЛА КС. МАРКА МЄЖВИ ЗА 
ЗИЧЛИВІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ ДО НАИХ ПОТРЕБ І 
МОЖЛИВІСТЬ СЛУЖИТИ В ЯНТАРІ В ЛІТНЬОМУ 
ЧАСІ. 
 

УКРАЇНЦІ УСЬОГО СВІТУ СИНХРОННО 
МОЛИТИМУТЬСЯ ЗА УКРАЇНУ 

 
Зараз, як ніколи, українцям необхідна єдність. 

Єдність у надії на краще майбутнє, єдність у 
любові до України, єдність у вірі і спільній 
молитві. 

 
Тому у Тернополі з`явилась ініціатива об’єднати 

українців у молитві. 24 серпня 2018 року, у День 

Незалежності України, тисячі українців на площах 
своїх міст та у сотнях Церков в Україні і поза її 
межами по цілому світу одночасно заспівають твір 
Миколи Лисенка «Боже Великий, Єдиний, нам 
Україну храни» 

 
Оскільки територія земної кулі поділена на 24 

часові пояси, то  для зручності всіх учасників 
дійства, Україна мусить «зачекати». Тобто, початок 
молитви в Україні припаде на 18.00 (6:00 P.M.). 
Натомість, до прикладу, у Канаді (Едмонтон) у цю 
мить буде 9:00 A.Mа у Австралії о першій годині 
ночі.Синхронна молитва розпочнеться там о 
вказаній годині. Аби всі ми змогли розпочати 
молитву в один час, пропонуємо учасникам 
попередньо виконати синхронізацію годинників, 
скориставшись сайтом https://time.is/uk/. 

 
Організатори дійства об`єднались у фейсбук-
спільноту 
https://www.facebook.com/molytva.za.ukrainu/?modal
=admin_todo_tour , а також створили інтерактивну 
мапу дійства 
https://www.google.com/maps/d/u/5/edit?hl=uk&mid=
14mF8zhSkQHg2Oj-LTa_YjZ9vk-
FNx0mw&ll=55.76035084554863%2C-
30.20244501316529&z=3 
  - Ми можемо тільки уявляти собі потужність, силу 
і, вочевидь, значимість цієї молитви, яка за одну 
мить облетить всю земну кулю. Є, звичайно ж, 
скептики, які називають цю ідею надто амбітною, 
утопічною і навіть нездійсненою. Так, дійсно, ще 
кілька десятків років тому таку комунікацію між 
нами було б зробити дуже складно. Але зараз усі 
можливості у нас точно є. То чому ж нам їх не 
використати за призначенням? Коли, як не зараз? 
– каже організатор акції Андрій Костюк. 

 
   Ідея синхронної молитви уже отримала 
благословення Верховного Архиєпископа Києво-
Галицького УГКЦ Блаженнішого Святослава 
Шевчука та  ВисокопреосвященногоАрхиєпископа і 
Митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ КИР 
Василія Семенюка, 
 
   До слова, організатори спільного виконання 
духовного гімну України цього Різда уже провели у 
Тернополі одне масштабне дійсво -  коляду-
флешмоб на підтримку заробітчан під назвою 
«Україна чекає на тебе!». Більше п`яти 
сотеньтернополян колядували у приміщенні 
торгового центру, а відео акції переглянули тисячі 
людей з різних куточків світу. 
 
   Детальнішу інформацію про акцію представники 
ЗМІ можуть дізнатися в  організатора Андрія 
Костюка ( https://www.facebook.com/exprester ): 
 
Тел. (viber, WhatsAPP) +380673395414, 
molytva2018@gmail.com, а також, у мережі 
Facebook: 
https://www.facebook.com/molytva.za.ukrainu/?modal=

admin_todo_tour 
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