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Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Ми бо 
храм Бога живого, як сам Бог сказав був:«Я 
поселюся в них, і (посеред них) буду ходити. Буду 
їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. Тож 
вийдіть з-поміж них і відлучіться, - каже Господь. 
Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду 
вам Отцем, ви ж будете мені синами та дочками - 
каже Господь Вседержитель.» Маючи ж такі 
обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни 
тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому 
острасі. 
 

 
 
 
 
Ісус вийшов звідти й пішов в околиці тирську та 
сидонську. Коли це жінка ханаанянка вийшла з цих 
околиць і почала кричати: “Змилуйся надо мною, 
Господи, Сину Давида! Біс мучить мою дочку 
страшенно.” Він же не озвався до неї і словом. Тут 
приступили його учні й почали його просити: 
“Відпусти її, бо вона кричить за нами.” А він у 
відповідь промовив: “Я посланий лише до загиблих 
овець дому Ізраїля.” Та ж підійшла і, вклонившись 
йому в ноги, каже: “Господи, допоможи мені!” Він 
відповів їй: “Не личить брати хліб у дітей і кидати 
щенятам.” А вона каже: “Так, Господи! Але й щенята 
їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх.” 
Тоді відповів їй Ісус: “О жінко, велика твоя віра! Хай 
тобі буде, як бажаєш.” І видужала її дочка від тієї 
години. 
 

ПАРАФІЯЛЬНЕ ФОРУМ 
Сьогодні у нашій парафії в перше відбудеться 
парафіяльне форум. Це коротка 10 хвилинна робоча 
зустріч цілої спільноти парафільної для обговорення 
важливих викликів для нашої парафії. 

Принципи форуму: 
1. У форумі беруть участь всі парафіяни 

присутні на Божественній Літургії. 
2. Форум це робоча зустріч для представлення 

питання, мериторичної відповіді або шукання 
розв'язки. 

3. Неjбхідні знаряддя це: записник - notatnik, 
окуляри і ручка до писання. 

4. Час тривання від 10 до максимально 15 
хвилин. 

5. Діти в тому часі ідуть до парафіяльного залу 
на науку співу. Прошу щоб 2 охочих пані 
пішли з дітьми, щоб помогти в утриманні 
дисципліни. 

 

 
УСМІХНИСЯ, ТВОЯ ПАРАФІЯ ЖИВА 

БО ТИ ЩЕ ЖИВИЙ І ЦЕ ДОБРА ІНФОРМАЦІЯ!!!! 
 

ДЯКУЮ ПАНЯМ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВМИТИ ВІКНА В 
ЦЕРКВІ.  

 
ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО 

В четвер 27 вересня припадає свято 
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО 
ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО. О год. 9.30 будемо 
служити Утренню з винесенням Хреста. В 10.00 і 
18.00 Божественна Літургія. Буде також нагода до 
сповіді від год. 17.30. Запрошую до спільної 
молитви. 

 

 
 

ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРНОГО 
ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО 

Знаємо, що відколи свята Олена віднайшла 
Господній Хрест, відтоді його завжди вшановували з 
великою ревністю. І не лише тому, що він є місцем 
страждань і смерті Ісуса Христа за наші гріхи, але – 
місцем перемоги Господа над смертю, гріхом та 
злом!  
Саме на хресті Господь переміг диявола. Хрест – це 
знак для диявола, що він уже переможений і не має 
сили панувати над людиною. Кожен екзорцист, коли 
молиться над людиною, бере до рук хрест, аби 
нагадати про цю перемогу Христа й поразку 
диявола.  
Кожному з нас дуже важливо пам’ятати, що зло 
переможене. Знак хреста є знаком нашої перемоги і 
нашої сили. Коли будемо про це пам’ятати, то ніякі 
труднощі, проблеми, випробування не зможуть нас 
налякати чи засмутити. Ми завжди будемо черпати 
силу в животворному Хресті – знаку нашої перемоги, 
нашого відкуплення.  

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч.38/2018                                               Рік V 

23 вересня 2018 
 

17-а Нд. по Зісланні. 
Мучч. Минодори, Митродори й 

Німфодори 
Глас 8. Єв. 6. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге послання 
апостола Павла до 
Корінтян 6:16-7:1 
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НЕДІЛЯ 23.09.2018  
17-а Нд. по Зісланні  
Мучч. Минодори, Митродори й Німфодори  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
Про благословення для Адама Муравського в день 
14-их уродин і Маряни Поточної в день 3-іх уродин 
11.10 - Парафіяльне форум 
 

ПОНЕДІЛОК 24.09.2018  
Преп. Теодори Олександрійської  
08.00 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 25.09.2018 
Віддання Різдва Пресв. Богородиці  
Свщмч. Автонома  
08.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 26.09.2018 
Передсвяття Воздвиження  
Свщмч. Корнилія  
08.00 - Божественна Літургія  
 

ЧЕТВЕР 27.09.2018 
⊕ ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО 
9.30 - Утрення з винесенням  
Чесного і Животворящого Хреста 
10.00 - Божественна Літургія  
+ Януш, Миколай, Євдокія, Євген Гнатюк. 
17.30 - Сповідь 
18.00 - Божественна Літургія  
 

П'ЯТНИЦЯ 28.09.2018 
Вмуч. Микити  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Іван, Анна, Степан, Василь з р. Боровик 
 

СУБОТА 29.09.2018  
Вмуч. Євфимії  
15.00 - Вінчання Катерини Вербовської і Рафала 
Кокітко 
15.50 - Божественна Літургія 
 

НЕДІЛЯ 30.09.2018  
18-а Нд. по Зісланні  
Мучч. Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
11.10 - Парафіяльне форум 
 

КАТЕХЕЗА ДЛЯ ДІТЕЙ 
Прошу батьків, щоб зацікавилися планами уроків 
своїх дітей і допільнували їхньої присутности на 
заняттях з катехези. 
 

Планований порядок присутности в школах 
Заняття від 14.00, або 15.00 
 

Вівторок - Школа Осташево  
Українська мова класи початкова школа всі 
від 14.00 
від 15.00 клас 8 - релігія 
 

Середа - Школа Осташево 
від 13.10 клас 1 і 6 -  Релігія 
 

Мікошево від 14.30 - Релігія 
 

Четвер - Школа Маженціно 
Від год. 13.15 
 

Новий Двір Гд. - Заняття відбуваються в Початковій 
Школі нр. 1 (там де минулого року) 
Від год. 15.00 
 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ ЗМІНА ТЕРМІНУ 
З огляду на обставини міняється термін зборів 
Парафіяльної Ради. Збори відбудуться 12 жовтня в 
п'ятницю о год. 19.30. На зборах обговоримо тему 
пасторального планування на 2019 рік, економічні 
питання парафії, підготовка до виборів 
Парафіяльної Ради в 2019 році. Присутність всіх 
членів рад обов'язкова. 
 

ЯК ВМІЄШ СПІВАТИ ПРИ СТОЛІ  
ТО ЗАСПІВАЄШ І В ЦЕРКВІ!!! 

 

 
 
В кожний четвер о год. 18.30 у нашій парафії 
відбуваються проби парафіяльного хору. Якщо 
вважаєш, що не маєш таланту, якщо не вмієш 
співати, а маєш бажання, щоб у твоїй парафії ще 
краще і приємніше прославлялось Бога, то прийди 
спільно поспівати. 
 

Приєднайся до виняткової команди нашої 
парафії, зроби, щось інше, щоб осягнути щось 

краще. ЗАПРОШУЄМО 
 

РІЗАННЯ ДЕРЕВА І ІНШІ ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу панів, щоб також планувати час на це, щоб 
порізати до кінця дерево, то що лежить за хатою. 
 
Потрібно також зорганізуватися, щоб вивезти вікна і 
зробити загальний порядок на подвір'ю перед хатою. 
 
Треба перенести столи з ремонтованого дому, на 
стрих в притворі. 
 
Огорнути дерево після ремонту церкви з 2015 року, 
яке лежить за церквою під валом. 


