
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Євангелія від Луки 

5:1-11 

 
 
 
 
 
Але я кажу: Хто скупо сіє, скупо буде жати; хто ж 
щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як 
дозволяє серце, не з жалю чи примусу: Бог любить 
того, хто дає радо. А Бог спроможний обсипати вас 
усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди 
те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на 
всяке добре діло, як написано: «Розсипав, дав 
убогим; праведність його перебуває вічно.» Той, хто 
достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу, і 
примножить ваше насіння та зростить плоди вашої 
справедливости, щоб ви у всьому збагатилися 
всякою щедротою, яка через нас складає Богові 
подяку. 

 
 
 
 
Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб 
почути слово Боже, і він стояв біля Генезаретського 
озера, побачив два човни, що стояли край озера; 
рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в 
один з човнів, що належав Симонові, і попросив його 
відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна 
почав народ учити. Коли він перестав говорити, 
сказав до Симона: “Відчали на глибінь та й закиньте 
ваші сіті на ловитву.” Озвався Симон і каже: 
“Наставнику, всю ніч трудились ми й нічого не 
піймали, але на твоє слово закину сіті.” Так вони й 
зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті 
почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх 
товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли й 
допомогли їм. Прийшли вони й наповнили обидва 
човни, аж почали потопати. Побачивши це Симон 
Петро, припав до колін Ісуса й каже: “Іди від мене, 
Господи, бо я грішна людина.” Жах бо великий 
огорнув його й усіх, що були з ним, із-за риб, що їх 
піймали; також і Якова та Йоана, синів Заведея, які 
були спільниками Симона. Ісус же промовив до 
Симона: “Не бійся! Віднині людей будеш ловити.” І 
витягши човна на берег, кинули все й пішли слідом 
за ним. 
 

ПАРАФІЯЛЬНЕ ФОРУМ 
Відбулося перше парафіяльне форум. В часі зустрічі 
учасники відповідали на три запитання: 

1. Якою хочу бачити парафію в май бутньому? 
2. Чого очікую від мойого пароха? 
3. Що парох може очікувати від мене? 

 
З отриманих відповідей виринули теми для 
спільного обговорення на форумі, які варто  
 

 
обговорити для досягнення візії цілої спільноти 
парафіяльної. 
Теми: 

1. Стандаризація комунікації священик-вірні; 
вірні-священик. 

2. Стандаризація співпраці: священик - вірні 
(рада парафіяльна) - спільнота; спільнота 
вірні (рада парафіяльна) - священик. 

3. Організація молитовного життя - Місія 
Парафії - Літургія в Маженціні, в Янтарі, інші 
богослужіння, церківник, служащі ітп. 

4. Економічні питання - ремонти, утримання 
храму, праці при парафії. (лавки, хор, 
дерево, трава, приходство) 

5. Діяльність культурально-освітня: академії, 
виступи мистецькі. 

6. Молоді в Церкві? 
7. Особиста поведінка в храмі - kultura osobista. 

 
На у всіх темах було подано деталі над якими 
систематично будемо парцювати.  
 
Заохочую активно включитися у праці форуму. 
Варто придбати собі записник, щоб внески записати.  

 
УСМІХНИСЯ, ТВОЯ 

ПАРАФІЯ ЖИВА 
БО ТИ ЩЕ ЖИВИЙ І 

ЦЕ ДОБРА 
ІНФОРМАЦІЯ!!!! 

 
 

 
РЕМОНТ ПРИХОДСТВА 

Продовжуємо праці при ремонті приходства після 
вакації. В жовтні завершимо праці при електричній 
інсталяції. Також на цей рік заплановано зробити 
каналізацію, всі підключення води і огрівання.  
 
Складаю щиру подяку усім парафіянам, які на ціль 
ремонту зложили свої фінансові пожертви. Нехай 
Господь відlасть кожному сто раз більше від того, 
що пожертвував. 

 
ЧАСОПИС БЛАГОВІСТ 

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

 
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. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч.39/2018                                               Рік V 

30 вересня 2018 
 

18-а Нд. по Зісланні. 
Мучч. Софії та її дочок: Віри, 

Надії й Любові 
Глас 1. Єв. 7. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге послання 
апостола Павла до 

Корінтян 9:6-11 
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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 
 

ПОНЕДІЛОК 01.10.2018  
Преп. Євменія, єп. Гортинського  
10.00 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 02.10.2018 
Мучч. Трохима, Саватія і Дорімедонта  
 

СЕРЕДА 03.10.2018 
Муч. Євстратія й ін.; мучч. Михаїла і Теодора 
Чернігів 
 

ЧЕТВЕР 04.10.2018 
Віддання Воздвиження 
Ап. Кондрата  
 

П'ЯТНИЦЯ 05.10.2018 
Свщмч. Фоки, єп. Синопійського; прор. Йони  
 

СУБОТА 06.10.2018  
Зачаття св. Йоана Христителя  
 

НЕДІЛЯ 07.10.2018  
19-а Нд. по Зісланні  
Первомуч. Теклі, рівноап.  
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 13.00, або 15.00 
 

Вівторок - Школа Осташево  
Українська мова класи початкова школа всі 
від 13.10 
від 14.00 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОБОРЧИК ДУХОВЕНСТВА ПЕРЕМИШЛЬСЬКО-
ВАРШАВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УГКЦ 

В тому тижні відбувається щорічний вишкіль 
катехитів і духовенства нашої Архиєпархії. Також 
відбудеться соборчик-збори духовенства з 
Митрополитом Євгеном. Звертаюся до всіх 
парафіян про молитву в намірення нашого 
духевенства, щоб чим краще вміли відчитувати божу 
волю і працювати на добро Євангелії. 
 

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. 

 

ВЛАДИКА ВЕНЕДИКТ (АЛЕКСІЙЧУК) 

2 Кр. 9, 6–11. «Нехай дає кожний, як дозволяє 
серце» Майже всі ми, коли час до часу 
задумуємось, що я можу зробити у цьому світі, як я 
можу перемінити когось, як я можу змінити 
моральну, політичну чи економічну ситуацію, 
почуваємось безпорадними. Святі давно дали нам 
відповідь як це робити, а саме що ми маємо 
найперше змінювати себе, і тоді все навколо нас 
зміниться. Як також через зміну себе усвідомимо й 
те, чого Бог від нас хоче у тій чи тій життєвій 
ситуації. У кожній ситуації ми щось здатні зробити, 
як дозволяє серце. Кожен може зробити щось, що є 
в його силах, а тоді Бог це помножить. Тому не 
турбуймося про великі речі. Дивімось, що ми 
можемо зробити в конкретній ситуації, з конкретною 
людиною. А ми завжди щось можемо і на щось 
здатні. Коли зробимо хоч щось, то Бог зуміє це 
помножити. Стараймось робити малі речі, бо з 
них неминуче вийдуть великі справи!  

 

У п'ятницю 28 вересня 2018 р. Б. на 84 р. життя 
упокоїлася в Бозі 

б. † п. 
Марія Капусняк 

Заупокійний Парастас служитиметься 01 жовтня 
2018 р. о год. 9.00. Похоронна Служба Божа 01 
жовтня 2018 р. Б. о год. 10.00 в Желіхові 
(Циганку). Похорон тлінних останків р. Б. Марії 
Капусняк на цвинтарі в Маженціні. 

Вічна Йому пам'ять! 
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