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Той же, хто утверджує нас з вами во Христі і хто 
помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать 
і дав у наші серця завдаток Духа. А я прикликаю 
свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не 
прийшов більше в Корінт. Не начебто ми панували 
над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати - 
вам на радість; бо ви щодо віри стоїте міцно. Я 
постановив собі не приходити до вас знов у смутку; 
бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене 
розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? 
Тож, написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку 
від тих, від яких мені належалася б радість; бо я 
відносно вас певний, що моя радість - радість усіх 
вас. З великого бо горя та туги серця написав я вам і 
крізь ревні сльози - не щоб ви сумували, а щоб 
знали мою до вас любов надмірну.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах: 
“Царство Небесне схоже на царя, що справив 
своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати 
запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. 
Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: Мовте 
запрошеним: Ось я обід мій зготував: зарізано волів 
та підгодовану худобу все готове, ідіть на весілля. 
Та ті тим знехтували й пішли собі, хто на власне 
поле, хто до свого крамарства; інші ж, схопивши 
слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався 
цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє 
місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам: Обід – 
готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на 
роздоріжжя і, кого лише здибаєте, кличте на весілля. 
Вийшли ці слуги на дороги й зібрали всіх, кого тільки 
спіткали – злих і добрих, так що весільна світлиця 
була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб 
подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не 
був убраний у весільну одіж:, і сказав до нього: Як то 
ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? 
А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг: Зв'яжіте 
йому ноги й руки та й киньте геть у темряву 
кромішню! Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо 
покликаних, але вибраних мало.” 

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ТРЕТЯ «ЖИТТЯ ЦЕРКВИ» 

718 Кожен християнин отримує у святих таїнствах 
Хрещення і Миропомазання зародок святості, який  

 
він покликаний не змарнувати, а зростити до 
повноти. Той же святий Йоан Касіан зазначає: «Що 
більше людська слабкість впокоряється перед Богом 
та Йому себе віддає, то більше заслуговує своєю 
вірою та посвятою приймати Бога як Того, Хто 
перебуває в людині. Кожен стає щораз більше 
здатним до святості завдяки дії божественної 
благодаті, яка додається до цього дару. Якщо хтось 
стане гідним Бога, тоді насолодиться Божим 
приходом, за Господньою обітницею: “Коли хтось 
Мене любить, то й слово Моє берегтиме, і злюбить 
його Мій Отець, і прийдемо Ми до нього, і в ньому 
закладемо житло” (Йо. 14, 23)». 
 

2. Дари Святого Духа 
719 Дари Святого Духа – це дарована людині зда-
тність приймати Бога та бути відкритою до 
сопричастя з Ним. Цих дарів є сім: мудрість, розум, 
рада, кріпость, знання, побожність і страх Божий. 
Про ці дари пророк Ісая провіщав як про ознаки 
очікуваного Спасителя: «Дух Господній спочине на 
Ньому, дух мудрості й розуму, дух ради і кріпості, 
дух знання й страху Господнього» (Іс. 11, 2).  
 

720 Навчаючи про ці дари, Святі Отці розвинули 
вчення про духовні органи чуттів, які відкриває в 
собі християнин. Подібно до того, як зір, слух та 
природний інтелект дозволяють людині бачити, чути 
й розуміти видимий і сотворений світ, Святий Дух 
дарує людині засоби для сприйняття та розуміння 
світу невидимого й божественного. Симеон Новий 
Богослов говорить про духовний зір, що просві-
чується і стає діяльним у світлі Пресвятої Тройці, та 
інші духовні органи, які допомагають сприймати та 
правильно розуміти Боже Слово й бачити Бога в 
сотвореному світі. 
 

3. Плоди Духа 
721 Плоди Святого Духа – це ознаки зрілого 
духовного життя християнина та його дій, які 
випливають зі співдії людини з Божою благодаттю. 
Щоб жити по-християнському й свідчити про Христа, 
потрібно як допомоги від Святого Духа, так і 
відкритості й зусиль людини. Апостол Павло так 
навчає про плоди Святого Духа: «Плід Духа: любов, 
радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, 
вірність, тихість, здержливість» (Гл. 5, 22-23). 
 

722 Коментуючи ці слова апостола Павла, святий 
Йоан Золотоустий закликає: «Отож, якщо хочемо 
бути щасливими, уникаймо зла і практикуймо 
чесноти, оскільки немає іншого шляху для того, щоб 
здобути радість, навіть якщо сядемо на трон самого 
царя. Ось чому Павло попереджав: “Плодом Духа є 
любов, радість, мир” (пор. Гл. 5, 22). Отож, ревно 
зберігаючи в собі цей плід, вже тут зможемо бути 
щасливими й одного дня станемо достойними 
отримати майбутнє Царство». 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 36/2017                                               Рік IV 

10 вересня 2017 
14-а Нд. по Зісланні Св. Духа 

Преп. Мойсея Мурина; св. 
Августина, єп. Іппонського 

Глас 5. Єв. 3. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге послання 
апостола Павла до 
Корінтян 1:21-2:4 
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НЕДІЛЯ 10.09.2017  
14-а Нд. по Зісланні Св. Духа 
Преп. Мойсея Мурина; св. Августина, єп. Іппонського  
Глас 5. Єв. 3.  
9.15 - Акафіст до св. Йосафата Кунцевича 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
 
ПОНЕДІЛОК 11.09.2017  
⊕ Усікновення голови св. Йоана Христителя  
8.30 - Утрення 
17.30 - Сповідь 
18.00 - Божественна Літургія 
 
ВІВТОРОК 12.09.2017 
Свв. Олександра, Івана, Павла, патріярхів 
Царгородських  
18.00 - Божественна Літургія 
19.00 - Вечірня 
 
СЕРЕДА 13.09.2017 
† Покладення пояса Пресв. Богородиці 
08.30 - Божественна Літургія 
 
ЧЕТВЕР 14.09.2017 
† Початок Церковного року  
преп. Симеона Стовпника  
08.30 - Утрення 
20.00 - Божественна Літургія Криниця Морська 
 
П'ЯТНИЦЯ 15.09.2017  
Муч. Маманта; св. Івана Посника, патр. Царгород.  
18.00 - Божественна Літургія 
18.45 - Вечірня 
 
СУБОТА 16.09.2017 
Свщмч. Антима, єп. Никодимії; преп. Теоктиста  
МАЖЕНЦІНО ДОЖИНКИ 
12.00 - Божественна Літургія в Маженціні 
 
НЕДІЛЯ 17.09.2017  
15-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Свщмч. Вавили, єп. Антіохії; прор. Мойсея 
Боговидця  
Глас 6. Єв. 4.  
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я і всі потрібні ласки для 
Марти Грицина в день 18 уродин і для Адам 
Муравського в день уродин. 
Переосвячення відновленого Хреста 

 
НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 

У продажі новий номер нашого церковного часопису 
БЛАГОВІСТ. Ціна 3,5.  
 

ДИТЯЧИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР 
В наступну неділю після Божественної Літургії 
запрошуємо всіх дітей садочка і початкової школи на 
заняття зі співу. Підготовляємося до Огляду 
релігійної творчости, який відбудетьтся в Гурові Іл. 
 

ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
В середу 13 вересня 2017 о год. 19.00 відбудеться 
проба парафіяльного хору. Запрошую всіх хористів і 
всіх охочих до вправляння Церковного співу. 

 
ДЯКІВСЬКІ КУРСИ В НАШІЙ ПАРАФІЇ 

В суботу 23 вересня 2017 р. починаємо черговий 
дяківській курс у нашій парафії. В тому році будемо 
вивчати і вправляти УТРЕННЮ ПАСХИ. 
Запрошуємо до участі не тільки хористів, але також 
всіх охочих хто бажає глибше зрозуміти 
богослужіння нашої східньої Церкви. Курси будуть 
відбуватися раз в місяці. 
Курс відбудеться за програмою 
9.00 - Привітання всіх учасників - організаційні 
справи 
9.30 - 12.45 - Літургійний спів (в тому сольфеж, 
тексти літургійні) 
13.00 - 14.00 - Обід 
14.00 - 16.00 - Літургіка, церковний устав 

 
ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ 

ЗМІНА ДАТИ!!! 
13 жовтня 2017 року відбудуться чергові збори 
парафіяльної і економічної ради. На зборах 
обговоримо і уложимо спільно душпастирський план 
на 2018 рік. Присутність всіх членів рад обов'язкова!  
 

ЗАПРОШУЮТЬ НА КОНЦЕРТИ УКРАЇНСЬКОЇ 
МУЗИКИ 

При виході з церкви висять оголошення про 
концерти української музики. 12-09-2017 Koncert 
Pieśni Tradycyjnej виступлять КРАЙКА, Хореа 
Козацька - Гданськ Ratusz Staromiejski год. 18.30. 
Концерт Muzyka Łączona - виступлять ансамблі з 
міст партнерських Новий Двір Гд. Мереживо з Сарн 
(Україна). 19-09-2017 год. 19.00 Sala Koncertowa 
ŻOK w Nowy Dwór Gdański. 

 
ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 

Грицина Анна і Юрій - 3 000 зл. 

 

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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