
� � � � � � � 

	 � 
 � � � �  � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ 26.03.2017  
Неділя 4-та Великого посту, 
Перенес. мощей свят. Никифора, патр. Царгород.  
Глас 7. Єв. 7.  
10.00 - Божественна Літургія св. Василія 
Великого 
 

ПОНЕДІЛОК 27.02.2017  
Тиждень 5-ий Великого посту. 
Преп. Венедикта  
Сповідь в Ельблонгу 
 

ВІВТОРОК 28.03.2017 
Мучч. Агапія і шістьох ін.  
18.00 - Вечірня 
 

СЕРЕДА 29.03.2017 
Утрення з поклонами  
Мучч. Савина й Папи  
18.00 - Утрення з Поклонами 
 

ЧЕТВЕР 30.03.2017 
Преп. Олексія, чоловіка Божого  
18.00 - Молебень до Св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 31.03.2017  
Свят. Кирила, аєп. Єрусалимського  
Від 9.00 - Відвідини хворих, Сповідь Великодна 
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
+ Олекса, Марія, Наталя, Надія, Андрій, Марія, 
Василь. 
 

СУБОТА 01.04.2017  
Акафістова  
Мучч. Хризанта і Дарії  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Григорій Лонишин 
 

НЕДІЛЯ 02.04.2017  
Неділя 5-та Великого посту. 
Прп. Отців в обителі св. Сави, що їх убили сарацини. 
Глас 8. Єв. 8.  
9.15 - Акафіст до св. Йосафата Кунцевича 
10.00 - Божественна Літургія св. Василія 
Великого 
За парафію; Про Боже благословення для Анни 
Остап в 70-ті уродини 

 
 

ВЕЛИКОПОСТНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 

06-08 КВІТНЯ 2017 р. 

ПРОПОВІДУЄ О. ПЕТРО КУШКА, ЧСВВ 

06 КВІТНЯ 2017 Р. ЧЕТВЕР 
10.00 - АКАФІСТ ДО СТРАСТЕЙ ХРИСТОВИХ - ЗАГАЛЬНА 

НАУКА ДЛЯ ВСІХ 

18.00 - ВЕЛИКА ВЕЧІРНЯ З ЛИТІЄЮ - ЗАГАЛЬНА НАУКА 

ДЛЯ ВСІХ 
 

07 КВІТНЯ 2017Р. П'ЯТНИЦЯ  
БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ 
БОГОРОДИЦІ. 
09.30 - МОЛЕБЕНЬ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
10.00 - БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ - ЗАГАЛЬНА НАУКА ДЛЯ 

ВСІХ 

18.00 - БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ - ЗАГАЛЬНА НАУКА ДЛЯ 

ВСІХ 
 

08 КВІТНЯ 2017 Р. СУБОТА 
09.00 - СПОВІДЬ 
10.00 - БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ - ЗАГАЛЬНА НАУКА ДЛЯ 

ВСІХ 

ЗАВЕРШЕННЯ РЕКОЛЕКЦІЇ 
 

ПІДГОТОВКА ДО СПОВІДІ 
Через два тижні у нашій парафії відбудуться 
Великопостні Реколекції. Заохочую усіх вірних малих 
і великих до доброї підготовки до сповіді. Знайдіть 
час, щоб сісти і призадуматись над своїми гріхами, 
над тим, що зле зробили від останьої сповіді. Нехай 
Великопостна Сповідь буде дійсним очищенням 
душі, щоб в радости зустрічати Христове 
Воскресіння. Пригадую, що у сповіді треба визнати 
всі гріхи, що до роду, числа і обставин. Жодного 
гріха свідомо не вільно затаїти, бо тоді сповідь є не 
важною.Нехай допомогою у підготовці буде Іспит 
совісті, який друкується у віснику. Через тиждень 
друга частина. Пригадую, що Великодня Сповідь це 
мінімум, яке має виконати християнин в році. 

 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні 30 квітня 2017 р., в п'ятницю від год. 
9.00 відвідаю хворих і немічних зі Святими Тайнами, 
також буде нагода до великодної сповіді.  

 

АКАФІСТ ЙОСАФАТА КУНЦЕВИЧА 
В наступному тижні 1-а неділя місяця, у нашій 
парафії в 150-ту річницю від канонізації св. 
Йосафата Кунцевича перед мощами Святого о год. 
9.15 будемо служити Акафіст. Запрошую до спільної 
молитви. 

 

РІЧНИЦЯ В НАШІЙ ПАРАФІЇ 
07 квітня 2017 року припадає 69 річниця від першої 
Служби Божої на Жулавах, яку 07 квітня 1948 р. 
відправив о. Митрат Василь Гриник в Новому Дворі 
Гд. 31 травня 2017 припадає 40-ок років від 
смерти о. Митрата Василя Гриника, а 18 серпня 
2017 припадає 65-ть років від першої служби 
Божої в Циганку. В тому році у цілій польщі 
відбудуться відзначення 70-тих роковин Акції Вісла.  
 

РЕМОНТ ДОМУ 
Прошу панів в тому тижні до помочі при прибиранні 
грузу біля хати. Треба порізати перекинути дерево, 
а також перевезти груз, який лежить під вікнами, 
щоб було можна продовжувати праці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Марка 

9, 17-31. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, коли Бог давав Авраамові обітницю, не 
маючи поклястися ніким вищим, поклявся самим 
собою, кажучи: поблагословлю тебе щедро й 
розмножу тебе вельми. І він, завдяки довгій 
терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться 
більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються 
клятвою для ствердження. Так само й Бог, бажаючи 
дати наслідникам обітниці якнайсильніший доказ 
непорушности своєї волі, зробив те клятвою, щоб 
двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб 
Бог казав неправду, ми мали сильну потіху, – ми, що 
прибігли прийняти надію, призначену нам. У ній 
маємо, неначе котву душі, безпечну та міцну, що 
входить аж досередини за завісу, куди ввійшов за 
нас, як предтеча, Ісус, ставши архиєреєм повіки, по 
чину Мелхиседека.  
 
 
 
 
 
 
Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, 
кланяючись йому, сказав: – Учителю, я привів до 
тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його 
вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, 
скрегоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб 
його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже 
їм: – О роде невірний! Доки я буду з вами? Доки вас 
терпітиму? Приведіть його до мене. І привели його 
до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же 
потряс ним, і той повалився на землю, запінився і 
почав качатися. Він спитав його батька: – Скільки 
часу, як це йому сталося? – З дитинства, – відповів 
той. – Часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб 
його погубити. Якщо можеш, поможи нам, 
змилосердися над нами. Ісус каже йому: – Якщо 
можеш? – Все можливе тому, хто вірує. І вмить 
батько хлопчини скрикнув крізь сльози: – Вірую, 
поможи моєму невірству! Ісус, бачачи, що збігається 
народ, погрозив нечистому духові, кажучи: – Німий 
та глухий душе! Наказую тобі: вийди з нього й не 
входь більше в нього. І закричавши та сильно ним 
стрясши, вийшов з нього. І той став мов мертвий, і 
багато хто казали: він умер. Ісус узяв його за руку,  

 
 
підвів його, і той устав. Коли він увійшов у дім, учні 
питали його насамоті: – Чому ми не могли його 
вигнати? Він відповів їм: – Цей рід нічим не можна 
вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши 
звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб 
хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: – Син 
чоловічий буде виданий у руки людям і вб'ють його, і 
три дні після того, як його уб'ють, він воскресне.  
 

 

РОЗДУМИ ПРЕОСВ. ВЕНЕДИКТА, 
ВЛАДИКИ ПОМІЧНИКА ЛЬВІВСЬКОГО  

Євр.6, 13–20. «Ми, що прибігли прийняти надію, 
призначену нам, у Ньому маємо неначе якір душі, 
безпечний та міцний» Які би складні обставини не 
складалися у нашому житті, завжди маємо 
триматись за Господа. Саме Бог був Тим, хто давав 
відвагу й витривалість мученикам ставати перед 
царями, переслідувачами і катами. Так само й ми, 
коли будемо триматися за Господа, як за єдиний 
якір, нічого і ніколи не зрушить нас з місця. Саме ця 
віра давала нашим попередникам у часи підпілля, у 
часи Радянського Союзу бути витривалими. Наші 
прогрішення і падіння вказують на це, що ми не 
тримаємось за Господа. Якщо б ми тримались за 
Нього, то ніхто і ніщо не могли б нас звести з 
правдивого шляху, ми б завжди перебували з 
Господом в будь-яких обставинах нашого життя.  
 

Мр. 9, 17-31. «О роде невірний! Доки я буду з 
вами?» У Євангелії можемо знайти декілька 
епізодів, коли Ісус Христос промовляє, здавалось 
би, досить категорично: коли проганяє продавців із 
храму, коли називає Петра сатаною чи людей родом 
невірним. Так відбувається не тому, що Його 
«довели» і Він емоційно зреагував. Спаситель хоче 
вказати на основу буття людини – життя вірою. 
Адже бачимо, що особу Ісуса Христа апостоли 
прийняли з вірою. Адже навколо Нього ходили 
тисячі, і Юда Іскаріотський був поруч Нього. Але 
одне – знати про Ісуса Христа, бачити Його, а зовсім 
інше – повірити в Нього. І це справа кожного з нас. 
Ми можемо розповісти дуже багато про Спасителя, 
знаємо правди віри, Символ віри, можемо вживати 
багато цитат з Євангелія. Але ті слова, з якими Ісус 
Христос звертався до людей, Він може сказати і до 
кожного з нас: «О роде невірний!» Бо Він один знає 
наші серця й те, наскільки в нас слабка віра, 
наскільки ми не вміємо покладатися на Бога! Тож, 
слухаючи це Євангеліє, робімо собі іспит сумління: 
наскільки ми живемо вірою? Наскільки за нашою 
вірою Бог може діяти в нашому житті?  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 13/2017                                               Рік IV 

26 березень 2017 
 

4-ТА НЕДІЛЯ  
ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

Перенесення мощів св. 
Никифора, патр. 
Царгородського. 

 
Глас 7. Єв. 7. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Євреїв 

6, 13-20. 



SZCZEROŚĆ W KONFESJONALE?  
ŁATWO NIE JEST 

Mateusz R. Hinc OFMCap 
 

Wyznanie grzechów dotyka najintymniejszych 
tajemnic życia i postępowania. Więcej, te tajemnice 
nie należą do chwalebnych i godnych pochwały. 
Raczej wiążą się ze wstydem i poczuciem 
przegranej. Jak wszystkie te niezwykle trudne i 
delikatne sprawy wypowiedzieć przed drugim 
człowiekiem? Rodzi to naturalny opór. 
Często nie pomaga tu świadomość tajemnicy 
spowiedzi. Świadczy o tym lęk kapłanów, gdy sami 
przystępują do sakramentu pojednania. Kto jak kto, ale 
oni wiedzą i są przekonani o wartości i wadze 
obowiązującej spowiednika tajemnicy sakramentalnej. 
Okazuje się jednak, że wiedza ta nie niweluje lęku. 
Pozostaje bowiem pytanie o reakcję spowiednika na 
wyznawane grzechy, o zrozumienie tego, co 
spowiadająca się osoba przeżywa i przeżywała w 
momencie ich popełniania. Zapewne łatwiej jest komuś, 
kto ma stałego spowiednika czy kierownika duchowego, 
ale nie zawsze jest to możliwe. 
Do tego należałoby jeszcze dołączyć kwestię 
szczerości. Teoretycznie sakrament pojednania opiera 
się na wzajemnym zaufaniu i szczerości. Jednak lęk, 
niepewność, a niekiedy i nie najlepsze wcześniejsze 
doświadczenia sprawiają, że spowiadającej się osoby 
nie stać na szczerość. Oczywiście nie wolno zapominać 
tu o warunkach ważności sakramentu 
pojednania. Jednak w tym miejscu stajemy wobec 
próby analizy procesów zachodzących podczas 
spowiedzi z punktu widzenia psychologii. Ze 
szczerością lub jej brakiem styka się każdy. W 
sakramencie pojednania lęk i niepewność sprawiają, że 
osoby próbują jakoś sobie z tym poradzić. Albo ściszają 
głos, gdy mają coś szczególnie trudnego do 
powiedzenia, albo też starają się powiedzieć to szybko, 
gdzieś na końcu, wplatając w inne, mniej istotne 
sprawy. Nie wydaje się, aby za takim zachowaniem 
stała zła wola. W każdym razie nie zawsze. Generalnie 
objawia się tu trudność związana z zaufaniem i 
szczerością. 
Kwestia szczerości nie powinna jednak budzić 
zdziwienia, gdyż dotyczy nie tylko wiernych, ale 
pośrednio także duchownych. Ci ostatni, na ogół w 
sposób bezwiedny, próbują siebie samych przedstawić 
w lepszym świetle. Nie robią tego świadomie i w złej 
wierze. Wskazują na to niektóre wyniki testów 
psychologicznych. To tak, jakby osoby duchowne 
przeżywały „przymus” bycia doskonałymi. Jakby nie 
dopuszczały do siebie faktu, że też mogą się pomylić, 
zbłądzić i zgrzeszyć. Niby o tym wiedzą, ale gdy 
przychodzi moment ukazania prawdy o sobie, nie są w 
stanie tego zrobić. 
Należy tu jeszcze raz podkreślić, że nie jest to działanie 
świadome. I jeśli osoby głębokiej wiary mają tego typu 
trudności, to co powiedzieć o przeciętnym zjadaczu 
chleba? 
Generalnie współczesny człowiek miewa trudność, a 
niekiedy w ogóle nie potrafi wyrazić słowami tego, co 
czuje i przeżywa. Wpisać znaczek w wiadomości 
tekstowej – owszem, ale szerzej coś opisać słowami? 
Rzadko spotyka się osoby, które są w stanie w miarę 
precyzyjnie określić swoje wewnętrzne stany. 

Trudno to zrobić, jeśli jedyną powszechnie odczuwaną 
emocją jest „zdenerwowanie”… A przecież pod tym 
słowem kryje się cała gama różnorodnych odczuć. 
Jeżeli osoba chce pojednać się z Bogiem, potrzebuje 
też przeżyć i wyrazić swój żal, opowiedzieć o 
przeżywanych problemach. Tymczasem nie potrafi , 
ponieważ brakuje jej odpowiedniego słownictwa. A nie 
da się w języku mówionym używać pisanego języka e-
maili i SMS-ów. W dodatku nie wydaje się popularna 
nauka kontaktu z samym sobą i swoimi emocjami. 
Niemało osób właśnie od nich ucieka. Podobnie jak 
ucieka ze świata rzeczywistego, aby brakujące kontakty 
międzyludzkie odnaleźć w świecie wirtualnym. Tam nie 
ma realnych osób, a więc niektórym jest łatwiej wyrazić, 
co czują. 
By w konfesjonale dochodziło także do uzdrowienia na 
poziomie psychologicznym, spowiednik winien przyjąć 
rolę narzędzia w ręku Pana Boga. Winien więc 
akceptować osobę – a nie grzech – oraz ukazywać 
Boga miłości i przebaczenia. 
 

УМОВИ ДОБРОЇ СПОВІДІ 
1. Зробити іспит совісті. 
Це перевірити самого себе, як я виконую Божі і 
Церковні заповіді. Пригадати й об’єктивно оцінити 
свої думки, слова і вчинки, які були переступом 
Божого Закону. 
2. Щиро жаліти, що я через гріх образив(ла) і 
відкинув(ла) від себе Бога, та опустився(лась) 
до такої скверни, як гріх. 
Каяник не приступає до Сповіді, щоб просто 
перелічити свої гріхи, він повинен каятися, тобто 
роздобути в серці жаль за гріхи. 
3.Постановити виправитись. 
Людина повинна виправити своє життя і не чинити 
гріхів, адже ж тому вона і сповідається, щоб 
зректися всіх лихих вчинків, осудити їх і відновити 
побожне християнське життя. 
4.Розповісти священикові всі свої гріхи, без 
винятку. 

• Робите знак хреста та вітаєте отця-
сповідника словами: «Слава Ісусу Христу»! 

• Останній раз я сповідався(лась). 
• Покуту відмовив(вила), (якщо не відмовив 

сказати причину). 
• Відтоді я образив(ла) Бога такими гріхами: 

(перелічуємо свої гріхи, можна їх записати і 
читати, а по сповіді цей папірець знищити, 
якщо ти зі стиду або з інших причин не 
сказав якийсь гріх на попередній сповіді, то 
потрібно це сказати священикові. 

Відтак кажете: Жалію з цілого серця за вчинені гріхи. 
• Священик дає науку і покуту (можна спитати 

поради у священика щодо вирішення 
життєвих проблем), по тому подає 
розрішення, а ви молитесь: 

«Боже милостивий, будь мені, грішному(ній). 
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа 
нагрішив(ла) я, Господи, прости мені». 

• Після того відходите, читаєте молитви 
після сповіді. 

5. Відбути накладену покуту, тобто відмовити 
задані священиком під час сповіді молитви, або 
виконати те, що він накаже зробити. 

ІСПИТ СОВІСТІ 
 
 
 
Сісти в самотньому 
місці, попробувати 
витишити своє серце 
і думки, виключити 
мобільку, телевізор, 
радіо. І почати іспит 
совісті, задумуючись 
над питаннями і 
пригадуючи собі всі 
гріхи, які міг/могла я 
поповнити. 
 
 
 
 

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (3 р.) 
Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди 
єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, 
прийди і вселися в нас, і чисти нас від усякої 
скверни, і спаси, благий душі наші. 
І Заповідь: „Я є Господь Бог твій, не матимеш 
інших Богів крім мене” 

1. Чи сумнівався і заперечував правди віри, та 
викликав такі сумніви в інших; 

2. Стидався відверто визнавати свою віру; 
3. Мовчав і не обороняв (по можливості), коли 

хтось говорив проти Церкви і віри; 
4. Занедбував молитву; 
5. Не віддавав належну шану Богові як 

Творцеві і Вседержителю, через молитву, 
вчинки; 

6. Без пошани і належної побожності 
вислуховував Служби Божі та інші 
Богослужіння; 

7. Належав до атеїстичних організацій; 
8. Відрікся правдивої віри, належав до різних 

конфесій з власної вигоди, а не 
переконання, 

9. Не укріпляв і не утверджував свою віру 
через слухання повчальних проповідей, 
промов, читання Святого Письма, та інше… 

10. Не надіявся на Бога, нарікав у труднощах, 
піддавався розпачу і безнадії; 

11. Вірив у забобони, ворожбу, гороскопи, магію 
та нахиляв до цього інших; 

12. Насміхався з духовних осіб (дияконів, 
священиків, єпископів, монахів, монахинь); 

13. Зневажав посвячені місця, речі (церкви, 
каплиці, кладовища, ікони, образи, 
хрести…); 

14. Насміхався з релігійних обрядів; 
15. Цінив гроші, багатство, владу, спорт, 

приємності світу цього, телевізор, комп’ютер, 
інтернет… більше ніж Бога, та служіння 
Йому; 

16. Наражався на втрату віри через погані 
видовища, кінофільми, телевізійні програми, 
книги, погані товариства; 

17. Відрікався Бога, або боровся проти Нього; 
18. Відтягував інших від Бога, словами, 

вчинками, згіршенням; 
19. Виступав проти науки Божої, вчення 

Церкви… 

20. Чи завжди прислухався до голосу Божого, та 
чи був згідний з Його волею; 

21. Чи старався подобатися іншим людям 
більше, ніж Богові; 

22. Чи моє вшанування Бога було фальшиве; 
23. Чи займався спіритизмом (викликав злих 

духів, та духів померлих), та заохочував до 
цього інших; 

24. Чи спокушував Бога через різні досліди, 
вчинки, обіцянки; 

25. Чи зневажав Святу Тайну Сповіді через 
замовчування тяжкого гріха, Святу Тайну 
Євхаристії через недостойне причастя і т. д.  

 

ІІ Заповідь: „Не взивай надаремно імені Господа 
Бога Твого” 
  

1. Може вимовляв без пошани ім’я Бога, 
Пречистої Діви Марії або святих; 

2. Нарікав на Бога; 
3. Присягався іменем Божим на неправду, чи 

без особливої потреби; 
4. Вживав святих слів до жартів; 
5. Проклинав когось ім’ям Божим; 
6. Не дотримувався обіцянок, даних Богові; 
7. Недостойно і без пошани приймав Святі 

Тайни, особливо Сповідь святотатська, 
замовчування тяжких гріхів; в гріхах приймав 
Святе Причастя; 

8. Проклинав когось в думках, або когось перед 
людьми; 

9. Байдуже відносився до Божих справ, законів, 
обрядів, Богослужінь; 

10. Без пошани відносився до обрядів, ікон, 
медальйончиків, хрестиків, носив і вживав їх 
не для Бога, а для людей; 

11. Чи не давав обіцянок, яких не збирався 
виконувати; 

12. Зневажав молодших, слабких, немічних, 
калік, сліпих чи інших, не бачачи в них 
Христа.  

ІІІ Заповідь Божа: „Пам’ятай день Святий 
святкувати”  

1. Без поважної причини пропускав Служби 
Божі в неділю і свята; 

2. Без конечної потреби тяжко працював у 
неділю і свята; 

3. Не слухав у церкві проповіді, духовної науки, 
був байдужий і неуважний на Богослужіннях; 

4. Занедбував глибше пізнання правд 
Христової віри; 

5. Часто спізнювався на Богослужіння Бер 
поважної причини; 

6. Заважав іншим уважно молитися на Службі 
Божій, своїми розмовами, поставою, 
вчинками, сміхом; 

7. Зневажав Господній день пиятикою, 
поганими гучними забавами, непристойними 
аморальними відпочинками; ділами, гріхами; 

8. Чи належно постив у ті дні чи періоди, які 
постановила Церква постити; 

9. Чи опускав піст без поважної причини; 
10. Чи занедбував часту сповідь і причастя; 
11. Чи справляв гучні забави у заборонений час; 
12. Чи підтримував я добробут Церкви духовно і 

матеріально (по можливості).[ДАЛІ БУДЕ] 


