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НЕДІЛЯ 14.01.2018  
⊕ Обрізання ГНІХ і св. Василія Великого 
Неділя перед Богоявленням 
08.45 - Утрення 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
 
ПОНЕДІЛОК 15.01.2018  
Передсвяття Богоявління  
Св. Сильвестра, Папи  
08.00 - Божественна Літургія 
За Бартоша, про увільнення від злого і мир в родині. 
 

ВІВТОРОК 16.01.2018 
Прор. Малахії; муч. Гордія  
08.00 - Божественна Літургія 
За Бартоша, про увільнення від злого і мир в родині. 
 

СЕРЕДА 17.01.2018 
Собор 70 апп.; преп. Теоктиста, ігумена  
08.30 - Божественна Літургія 
За Бартоша, про увільнення від злого і мир в родині. 
 
 

ЧЕТВЕР 18.01.2018 
Навечір'я Богоявління 
Мучч. Теопемпта й Теони  
22.00 - Повечіря Велике 
 

П'ЯТНИЦЯ 19.01.2018  
⊕ БОГОЯВЛІННЯ ГОСПОДНЄ 
17.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
18.15 - ВЕЛИКЕ ВОДОСВЯТТЯ 
 

СУБОТА 20.01.2018 
Собор св. Йоана Христителя  
08.00 - Божественна Літургія 
За Бартоша, про увільнення від злого і мир в родині. 
 
НЕДІЛЯ 21.01.2018  
Неділя по Богоявленні, Про Закхея. 
Преп. Юрія Хозевіта; преп. Домініки; іспов. Еміліяна  
08.45 - Утрення 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
 
 
 

ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 
В тому тижні проби хору не буде. 
 

КАЛЕНДАР НА СТІНУ 2018 
У продажі відривний календар на стіну. Ціна одного 
примірника 5 зл. 
 

КАТЕДРАТІКОН 
Сьогодні 14 січня зібрані пожертви на тацу 
пересилаємо на потреби Перемиської консисторії. 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
У другий день різдвяних свят на тацу зібрано 515,50 
зл. Гроші передано на потреби духовної семінарії. За 
пожертви дякую. 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
У вівторок 16 січня запрошую на год. 9.00 панів до 
помочі при різанні дерева, яке лежить біля 
приходства. Земля замерзла, тому скористаймо з 
нагоди, що не ма болота. Також є ще до зроблення 
порядки біля вогнища, коло валу. Кожна кількість рук 
придасться. Запрошую до спільної праці. Разом 
можемо більше зробити. 
 

OSOBOWOŚĆ ROKU 2017  
DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO 

 
Дякую всім парафіянам, які 

віддали на мене свій голос в 
плебісциті. Голосування 
триватиме до 30 січня.  

Ks. Paweł został nominowany w 
kategorii KULTURA – proboszcz parafii 
greckokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Cyganku/Żeli-
chowie, nominowany za to, że przywraca dawny 
blask tej żuławskiej świątyni. Aktywnie pozyskuje 
fundusze na kolejne prace restauratorskie i 
remontowe na terenie parafii (K.52) SMS pod nr 
72355 o treści K.52  

 
ОПИТУВАНЯ ВІДНОСНО ЗМІНИ КАЛЕНДАРЯ 

В тому році в часі душпастирських відвідин будемо 
проводити опитування відносно преходу з 
юліянського на григорянський календар. Анкет має 
характер інформаційний і не є він вирішальною 
формою питання. Опитування має дати образ 
становища вірних перемисько-варшавської 
архиєпархії до питання календаря (за яким способом 
святкувати церковні свята). 

 
ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MALUTA - 700 zł. 
 
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  
 

Св. Миколай Вісник - Бюлетень греко-католицької парафії 
Святого Миколая в Циганку - Желіхові: Редактор: о. Павло 
Поточний:e-mail: pwpotoczny@gmail.com: Парох: о. Павло 

Поточний тел. моб.: +48 796 348 352 Parafia Greckokatolicka 
p.w. św. Mikołaja w Żelichowie nr konta: 37 8308 0001 

0000 1254 2000 0010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія  
від Марка  

1:1-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ти ж будь тверезим у всьому, знось напасті, виконуй 
працю євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже 
готовий на ливну жертву, і час мого відходу настав. Я 
боровся доброю борнею, скінчив біг - віру зберіг. 
Тепер же приготований мені вінок справедливости, 
що його дасть мені того дня Господь, справедливий 
Суддя; та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю 
чекали на його появу.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як 
написано в пророка Ісаї: "Ось я посилаю мого 
посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. 
Голос вопіющого в пустині: Готуйте Господеві дорогу, 
вирівняйте стежки його", - так виступив Йоан, 
христивши у пустині та проповідувавши хрищення 
покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього - 
вся країна Юдейська та всі єрусалимляни, 
христились від нього в ріці Йордані й визнавали гріхи 
свої. Йоан одягнений був в одежу з верблюжого 
волосу й носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв 
сарану й мед дикий. І проповідував, кажучи: "Слідом 
за мною іде сильніший від мене, що йому я 
недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його 
сандалів. Я вас христив водою, а він христитиме 
Святим Духом."  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 02/2018                                               Рік V 

 

14 січня 2018 
⊕ Обрізання ГНІХ і св. Василія 

Великого 
Неділя перед Богоявленням 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге послання 
апостола Павла до 

Тимотея 4:5-8 



Христос Рождається! 

Всечесні отці, 
Преподобні сестри, 
Дорогі в Христі брати і сестри! 
 В часі свят Різдва Христового, Нового Року та 
світлого празника Богоявлення Господнього, 
збираємося в наших спільнотах, щоб разом як одна 
родина ставати учасниками тих святочних дій та 
одночасно складаємо собі побажання, які звичайно 
зосереджуються на наших особистих потребах та 
бажаннях. 

 Сьогодні, у ці святкові дні, на зламі 
календарного старого та нового року, також і я 
бажаю поділитися з кожним з Вас моїми 
побажаннями – молитвою зачерпнутою з Книги 
Чисел, яку у вибраному народі прочитували саме на 
новий рік: «Нехай Господь благословить тебе і 
охороняє тебе! Нехай Господь світить  обличчям 
своїм до тебе та милує тебе! Нехай Господь оберне 
обличчя своє до тебе і дасть тобі мир!» (Чисел 6, 24-
26). 

 Саме цього Божого світла, яке пливе з 
вифлеємського вертепу, та Божого миру, яке дарує 
світові Божа Дитина, всім Вам бажаю! Нашими 
думками охоплюємо нашу Батьківщину Україну, де 
надалі найкращі сини та дочки оберігають її свободу 
ціною свого молодого життя, де терпіння невинних 
дітей і плач материнських і жіночих сердець! 

 Прошу Вас щоденно заносіть молитви до 
Господа Бога, щоб цей мир, який приносить на світ 
своїм Різдвом Божа Дитина, сповнив наші серця, 
наповнив Україну, Польщу та цілий світ – бо ж ми всі 
одна велика Христова Родина.  

 Час переходу від старого в новий рік є 
одночасно часом рефлексії та задуму над тим, що ми 
зробили та які плани маємо на новий рік. 

 Минулий рік залишиться в нашій пам’яті 
незабутнім візитом Блаженнішого Патріарха 
Святослава на нашу рідну Лемківщину та Його 
Батьківським благословенням для нашої Церкви на 
Горі Явір як і молитвою за жертви акції «Вісла» на 
Ватряному полі. 

 Минулий рік був насичений ювілеями 
багатьох наших парафій та монаших спільнот, це був 
своєрідний час подяки Господеві за всі ласки, які ми 
отримали, перш за все за те, що ми вистояли як 
Церква і як народ – мимо стількох несприятливих 
обставин та проблем сьогодення.  

 За Вашу стійкість і невтомну працю, сьогодні 
бажаю Всім Вам скласти щиру подяку; нашим 
священикам, монахам і монахиням за постійну 
службу в Божому Винограднику, нашим мирянам за 
вірність Церкві і велику жертовність, якою 
підтримуєте всі діла нашої Церкви, так в Польщі як і в 
Україні. 

 Дивлячись на минулий рік можемо сказати, 
що ситуація нашої Церкви є стабільною з малим 

показником на її ріст. У 2017 році було в нас більше 
хрещень як похоронів. Цей ріст завдячуємо також 
родинам з України, які вписуються в життя нашої 
Церкви. Саме з думкою про них у 2017 році утворено 
вісім нових душпастирських осередків, яких 
завданням є нести духовну і всяку іншу поміч нашим 
братам і сестрам з України, які в Польщі шукають 
праці та прибувають тут на навчання. 

 Якраз сьогодні, 14 січня Католицька Церква з 
волі святішого Отця Папи Франциска обходить 
світовий день мігранта і біженця. Папа у своєму слові 
на цей день заохочує нас, щоб ми відкривали наші 
серця і доми для тих, які примушені залишати свій 
рідний дім в пошуках кращої долі. Нехай ніхто з нас 
не ставиться байдуже до наших братів з України! 
Коли чуєте на вулиці або в магазині, чи теж в місці 
праці чи у школі українську мову, заговоріть до тих 
людей, скажіть їм про нас та запросіть до наших 
спільнот. Цей жест простягнутої руки напевно не 
залишиться байдужим в серці робітника, студента чи 
кожного іншого, який мовчки живе десь біля нас! За 
цей жест доброго слова і простягнутої руки Господь 
винагородить Вас стократно! 

 Перед нашою Церквою в Польщі нові виклики 
та завдання, які ставить перед нами життя. 
Відвідуючи наші парафіяльні спільноти, 
зустрічаючись з вірними не раз чую розмови та 
питання про літургійний календар. Дехто пригадує 
мені про рішення митрополичого собору, який 
відбувся у 2014 році, та на якому прийнято 
резолюцію, щоб вивчити це питання. На засіданні 
Єпархіяльної Душпастирської Ради, яка відбулася 
дня 09 грудня 2017 року в монастирі оо. Василіян у 
Варшаві, прийнято рішення про проведення 
опитування всіх наших вірних в часі цьогорічних 
душпастирських відвідин (коляди). Кожний з Вас 
матиме особливу нагоду висловити свою думку 
заповнюючи приготовану анкету. Результати 
опитування будуть розглядатися на черговому 
Митрополичому Соборі нашої Церкви в Польщі у 
2019 році. Щойно тоді можна буде сказати яка є воля 
наших вірних та прийняти відповідні рішення. Тому 
заохочую всіх, хто має на це право вільно висловити 
свою думку заповнюючи та підписуючи анкету, яку 
принесе до вашого дому Ваш душпастир. 

 2018 рік буде особливим в житті нашої 
митрополії в Польщі, бо в цьому році відзначатимемо 
325-ліття від повного сопричастія (єдності) 
Перемишльської єпархії з Київською Церквою та 
Апостольським Престолом. Центральні святкування 
заплановано провести дня 09 вересня 2018 року в 
Перемишлі. На наші святкування до Перемишля 
прибудуть всі владики – члени Синоду Української 
Греко-Католицької Церкви. Це перше в історії, коли 
весь наш єпископат завітає до княжого городу над 
Сяном, щоб разом з нами дякувати Всевишньому за 
дар єдності з Матір’ю наших Церков Києвом та 
Апостольським Престолом в Римі. Наші святкування 
в Перемишлі попередить перегринація нетлінних 
мощей святого Йосафата по всіх деканатах і 
парафіях нашої Митрополії. Вона має бути 
поштовхом до нашої духовної віднови та 
приготування до цього великого Ювілею нашої 

Церкви в Польщі. Вже сьогодні заохочую всіх Вас 
взяти активну участь у молитовному паломництві, 
якого завершальним етапом буде наша спільна 
благодарна молитва в Перемишльському Соборі в 
Неділю 09 вересня 2018 року. 
 Ще раз, всім нашим духовним отцям, нашим 
монахам і монахиням і всім Вам дорогі брати і сестри 
на цей новий 2018 рік з серця благословлю. 

Дано в Перемишлі, 
дня 24 грудня 2017 року, в Неділю Праотців 

 
СВЯТО БОГОЯВЛЕННЯ 

В тому тижні 19 січня припадає свято 
БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 
в Йордані. На передодні свята в четвер о год. 22.00 
будемо служити Велике Повечіря з литією. У свято 
19 січня о год. 17.00 почнеться Божественна Літургія 
св. Василія Великого. Опісля Велике водосвяття. 
Згідно з традицією після Богоявлення відбуваються 
душпастирські відвідини з йорданською водою. В 
низу подаю порядок молитви, яку будемо спільно 
здійснювати в кожному домі. Заохочую також, щоб 
взяти картку з молитвою з тетраподу і положити її 
біля хреста на столі.  
 
ЧИН ДУШПАСТИРСЬКИХ ВІДВІДИН ПАРАФІЯН З 
ЙОРДАНСЬКОЮ ВОДОЮ 
 
Свящ.: Благословен Бог наш завжди, нині і 
повсякчас, і на віки віків. 
Лик: Амінь. 
Свящ.: Премудрість, прості, вислухаймо святого 
Євангелія. Мир всім. 
Лик: І духові твоєму. 
Диякон: Від Марка святого Євангелія читання. 
Лик: Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 
Свящ.: Будьмо уважні. 
Читає євангеліє: 
В той час прийшов Ісус із Назарету 
галилейського і хрестився від Йоана в Йордані. І 
тількищо виходив із води, видів, що 
розкриваються небеса, і Духа як голуба, що 
сходив на нього. І голос був з неба: Ти єси Син 
мій возлюблений, в ньому моє благовоління. 
Лик: Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 
Диякон: Господу помолімося. 
Лик: Господи, помилуй. 
 

Свящ.: Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що 
своєю присутністю освятив дім Авраама, що не 
погордив домом Закхея, Ти, що в домі Лазаря, 
Марії і Марти вчинив для себе відпочинок, зволь 
прийти і навідати дім  цей, та благослови його і 
НН (імена мешканців дому), що проживають у 
ньому. Будь для мешканців дому цього опікуном 
й дорадником. Хорони їх від усякого зла й 
нещастя. Дай, щоб вони своїм чесним і 
християнським життям у цьому домі заслужили 
собі на це, щоб колись перейти до небесного 
помешкання, де будуть з Тобою перебувати на 
віки віків. 
Лик: Амінь. 
 

Свящ.: Господеві помолімся 
Лик: Господи помилуй 
Свящ.: Відвідай, молимось до Тебе Владико, цей 
дім, і далеко віджени від нього всі затії диявола. 

Хай Твої Святі Ангели мешкають в ньому, 
захороняючи його в мирі, і хай Твоє святе 
благословення буде тут завжди. Обережи, 
молимось до Тебе, Владико, від пожару, від бурі 
від погибелі, пошесті, недуг, від усіх ворожих бід 
і нападів, щоб дім НН (імена мешканців дому), що 
на Тебе надіються був без журби. Бо Тебе 
хвалять усі небесні сили, і тебе славить усе 
створіння на віки віків. 
Лик: Амінь. 

Священик окроплює дім Йорданською водою, 
мовлячи: 

Благословляється і освячується дім цей, 
окропленням води Йорданської, в ім’я Отця, і 
Сина, і Святого Духа. Амінь. 
 
В той час чтець: 
Кондак, глас 4: Явився єси днесь вселенній* і 
світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас,* що 
зі зрозумінням оспівуємо Тебе:* Прийшов єси і 
явився єси – Світло неприступне. 
 
На кінець відпуст. 
Свящ.: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, 
слава Тобі. 
Лик: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, 
і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, 
помилуй. (3 р.). Благослови. 
Свящ.: Христос істинний Бог наш, що в Йордані 
хреститися зволив від Йоана, спасення нашого 
ради, молитвами пречистої своєї Матері, святих 
славних і всехвальних апостолів, преподобних і 
богоносних отців наших і всіх святих, помилує і 
спасе нас, як благий і чоловіколюбець. 
Лик: Амінь. 
 

ЗУСТРІЧ З МИТРОПОЛИТОМ ЄВГЕНОМ 
24 січня 2018 року о год. 15.00 в Гіжицьку 
відбудеться новорічна зустріч з Митрополитом 
Євгеном. На зустріч запрошені є парох і троє 
представників ради парафіяльної. Зустріч 
відбудеться в парафіяльних приміщеннях при вул. 
Білостоцькій 1. Виїзд з Циганка о год. 11.00.  
 

ПОРЯДОК ДУШПАСТИРСЬКИХ ВІДВДИН 
ДУШПАСТИРСЬКІ ВІДВІДНИ - КОЛЯДА 

Прошу, щоб в міру можливостей всі домашні в часі 
коляди були в дома. Коли комусь не відповідає 
зустріч по даному порядку, прошу мене повідомити, 
заплануємо так, щоб можна було зустрітись. (тел. 
796 348 352) 
 

Також прошу, щоб належно підготовити стіл до 
молитви. Білий обрус, хрест, свічки, свячена вода, 
Святе Письмо. В часі відвидин Ваш стіл стає 
Престолом на подобу того який є в храмі.  
 

Відносно пожертв в часі коляди, лишається це, що 
було минулого року, прошу в конвертах з написом 
КОЛЯДА (не писати призвищ!!!) приносити до церкви 
і складати на тацу, або до скриночки біля виходу з 
церкви.  
 
Субота 20 січня 2018 
Від год. 09.30 
Kępiny Małe, Marzęcino ul. Wałowa, Główna. Brzozowa, 

Polna, Graniczna 


