
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Євангелія від Луки 
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Бог і Отець Господа Ісуса, - благословен вовіки! - 
знає, що я не говорю неправди. В Дамаску 
правитель царя Арети стеріг місто дамащан, щоб 
мене схопити; та мене спущено віконцем у коші з 
муру, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно й 
не личить, але я таки приступлю до видінь та до 
об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 
чотирнадцять років тому, - чи то було в тілі, не знаю, 
чи то було без тіла, не знаю, Бог знає, - був він 
узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік - 
чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, - був узятий 
у рай і чув слова несказанні, яких годі людині 
вимовити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду 
хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли я 
захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу 
правду; але я стримуюся, щоб про мене хтось не 
сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. А 
щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень, дано 
мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене 
в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав 
Господа ради нього, щоб він від мене відступився, 
та він сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо 
моя сила виявляється в безсиллі.» Отож, я краще 
буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені 
Христова сила перебувала.  
 
 
 
 
І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви 
так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка 
вам заслуга? Таж бо й грішники люблять тих, що їх 
люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, 
яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І 
коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад 
узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам 
позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть 
ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не 
чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, 
й будете Всевишнього синами, бо він благий для 
злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш 
милосердний. 
 

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.40/2018                                               Рік V 

07 жовтня 2018 
 

19-а Нд. по Зісланні. 
Первомуч. Теклі, рівноап. 

 
Глас 2. Єв. 8. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге послання 
апостола Павла до 
Корінтян 11:31-12:9 
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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 
 

ПОНЕДІЛОК 08.10.2018  
Преп. Єфросинії  
08.15 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 09.10.2018 
⊕ Ап. Йоана Богослова  
18.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 10.10.2018 
Муч. Калістрата та ін.; преп. Ніла Криптофер.  
08.15 - Божественна Літургія 
 

ЧЕТВЕР 11.10.2018 
Іспов. Харитона; Вячеслава  
08.15 - Божественна Літургія 
 

П'ЯТНИЦЯ 12.10.2018 
Преп. Киріяна, самітника  
08.15 - Божественна Літургія 
 

СУБОТА 13.10.2018  
Свщмч. Григорія, єп. Великої Вірменії  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Іван Вербовий 
 

НЕДІЛЯ 14.10.2018  
20-а Нд. по Зісланні  
⊕ Покров Пресвятої Богородиці  
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 
 

ЗБІРКА ПОЖЕРТВ НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ 
СЕМІНАРІЇ 

В неділю 21 жовтня 2018 р. в Архиєпархії 
Перемисько-Варшавській буде проводитись збірка 
на потреби Духовної Семінарії в Любліні. Зібрані 
пожертви призначені на втримання семінаристів і 
ректора, в першу чергу на обовя'зкові витрати з 
проживанням. За всі зложені пожертви на тацу щиро 
дякую.  
 

ДОМІНІКАНТЕС ЕТ КОМУНІКАНТЕС 
В неділю 21 жовтня після Божественної Літургії 
будемо проводити щорічне числення вірних 
присутніх в храмі і приступаючих до Святого 
Причастя. 
 
 

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) 

Лк. 6, 31-36. «І як бажаєте, щоб вам чинили люди, 
чиніть їм і ви так само».  

Господь подає нам «золоте правило»: як ми чинимо 
іншим, так інші чинять нам. Як ми ставимося до 
ближніх, так даємо право їм ставитися до нас. 
Зазвичай ми завжди маємо претензії до когось: 
хтось не так подивився, не так сказав, не так 
відреагував, не так до нас поставився. Ми дуже 
боляче сприймаємо вчинки інших осіб щодо нас. 
Водночас легковажимо нашими вчинками щодо 
інших. Нам дуже боляче, коли нас ранять, але ми 
дуже легко завдаємо болю та ран іншим.  

Правило, яке дає Господь, дуже просте: що ми 
хочемо, щоб нам робили, те й ми робімо іншим. 
Хочемо, щоб нам прощали, – і ми прощаймо; 
хочемо, щоб нас любили, – і ми любімо. Якщо не 
хочемо, щоб нам чинили прикрість, – і ми не чинімо 
цього; не хочемо, щоб нас принижували, – і ми не 
принижуймо інших. Адже що ми робимо для інших, 
те й інші будуть чинити для нас.  
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