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НЕДІЛЯ 02.04.2017  
Неділя 5-та Великого посту. 
Прп. Отців в обителі св. Сави, що їх убили сарацини. 
Глас 8. Єв. 8.  
9.15 - Акафіст до св. Йосафата Кунцевича 
10.00 - Божественна Літургія св. Василія 
Великого 
За парафію; Про Боже благословення для Анни 
Остап в 70-ті уродини 
 
ПОНЕДІЛОК 03.04.2017  
Тиждень 6-ий Великого посту. 
Іспов. Якова, єп. Катанського  
18.00 - Вечірня 
 

ВІВТОРОК 04.04.2017 
Свящмуч. Василія Анкірського  
18.00 - Вечірня 
 

СЕРЕДА 05.04.2017 
Мучч. Нікона та його учнів, з ним замучених  
18.00 - Літургія Передосвячених Дарів 
 

ЧЕТВЕР 06.04.2017 
ВЕЛИКОПОСТНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
Передсв. Благовіщення  
Преп. Захарії  
10.00 - Акафіст до Страстей Христових 
18.00 - Велика Вечірня з Литією 
 

П'ЯТНИЦЯ 07.04.2017  
⊕ БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
18.00 - Божественна Літургія 
Про Боже благословення і потрібні ласки для Ігора 
Вербовського в 50-ті уродини 
 

СУБОТА 08.04.2017  
Віддання Благовіщення  
Лазарева Субота  
Собор арх. Гавриїла  
9.00 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія  
Про Боже благословення і потрібні ласки для Ігора 
Серкіза в 4-ті уродини 
 
 
 
 
 
 

НЕДІЛЯ 09.04.2017  
Неділя 6-та Великого посту. 
† ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ 
Муч. Матрони Солунської  
10.00 - Божественна Літургія  

 
ПІДГОТОВКА ДО СПОВІДІ 

В тому тижні у нашій парафії відбудуться 
Великопостні Реколекції. Заохочую усіх вірних малих 
і великих до доброї підготовки до сповіді. Знайдіть 
час, щоб сісти і призадуматись над своїми гріхами, 
над тим, що зле зробили від останьої сповіді. Нехай 
Великопостна Сповідь буде дійсним очищенням 
душі, щоб в радости зустрічати Христове 
Воскресіння. Пригадую, що у сповіді треба визнати 
всі гріхи, що до роду, числа і обставин. Жодного 
гріха свідомо не вільно затаїти, бо тоді сповідь є не 
важною. Нехай допомогою у підготовці буде Іспит 
совісті, який друкується у віснику. Пригадую, що 
Великодня Сповідь це мінімум, яке має виконати 
християнин в році. 

 
РІЧНИЦІ В НАШІЙ ПАРАФІЇ 

07 квітня 2017 року припадає 69 річниця від першої 
Служби Божої на Жулавах, яку 07 квітня 1948 р. 
відправив о. Митрат Василь Гриник в Новому Дворі 
Гд. 31 травня 2017 припадає 40-ок років від 
смерти о. Митрата Василя Гриника, а 18 серпня 
2017 припадає 65-ть років від першої служби 
Божої в Циганку. В тому році у цілій Польщі 
відбудуться відзначення 70-тих роковин Акції Вісла.  
 

РЕМОНТ ДОМУ 
Звертаюся з проханням до всіх парафіян про 
фінансову допомогу при ремонті нашого 
парафіяльного дому. Завершили ми першу частину 
праць в середині. Є нові стіни, посадзка, каналізація. 
Потрібно в тому тижні урегулювати рахунок за 
матеріали який виносить 6 000 зл. Наступний крок 
при ремонті це підстемплювати стелю і зробити 
опаску на фундаментах. Дякую всім хто до того часу 
пітримав праці ремонтові чи то фінансово чи своєю 
працею. 

 
КВІТНА НЕДІЛЯ 

В наступному тижні маємо Квітну Неділю, вхід 
Господній в Єрусалим. На згадку тієї події в церквах 
благословляємо і освячуємо зелене віття-квітки.  

 
ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ  

10 КВІТЕНЬ 2017 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ І ПОДВІРЯ ПЕРЕД 
СВЯТАМИ ПАСХИ ХРИСТОВОЇ  

- кошення трави 
- миття вікон в церкві 
- чищення з пороху престолів 

ПРИХОДЯТЬ ВСІ БАЖАЮЧІ. ПОЧИНАЄМО 
О ГОД, 15.30. 
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Євангелія  
від Марка 
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Христос же, з'явившись як архиєрей майбутніх благ, 
через більший і досконаліший намет, що зроблений 
не людською рукою, тобто не земної будови, - і не з 
кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, - 
увійшов, раз назавжди у святиню і знайшов вічне 
відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та попіл із 
телиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм 
чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, - який 
Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, 
- очистить наше сумління від мертвих діл, на 
служіння Богові живому!  
 
 
 
 
 
 
Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус 
ішов перед ними. І дивувались вони й, ідучи за ним, 
страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм 
говорити, що має статися з ним: "Оце йдемо в 
Єрусалим, і Син Чоловічий буде виданий 
первосвященикам та книжникам, і засудять його на 
смерть, і видадуть його поганам; і насміхатимуться з 
нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й 
уб'ють, він же по трьох днях воскресне." Яків же та 
Йоан, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть 
йому: "Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого 
попросим." Він же їм відповів: "Що хочете, щоб я 
зробив вам?" "Зволь нам, - ті йому кажуть, - щоб ми 
сиділи: один праворуч, другий ліворуч від тебе у 
твоїй славі." Ісус же сказав їм: "Не знаєте, чого 
просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і 
христитися хрищенням, яким я хрищусь?" Ті йому 
відповіли: "Можемо." Ісус сказав їм: "Чашу, яку я п'ю, 
питимете, і хрищенням, яким я хрищуся, 
христитиметесь. Сидіти ж праворуч від мене чи 
ліворуч, - не моя річ вам дати, а кому приготовано." 
Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та 
Йоана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: "Ви знаєте, 
що ті, яких вважають князями народів, верховодять 
ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай 
буде між вами, але хто з-між вас хоче стати 
великим, хай буде вам слугою, і хто з-між вас хоче 
бути першим, хай буде рабом усіх.  

 
 
Бо й Син Чоловічий прийшов не на те, щоб йому 
служити, лише щоб служити й віддати своє життя як 
викуп за багатьох." 
 

ІСПИТ СОВІСТІ ЧАСТИНА 2 
IV Заповідь Божа: „Шануй батька твого і матір 
твою, щоб добре тобі було, і щоб довго ти 
прожив на землі” 

1. Чи віддавав належну шану своїм батькам; 
2. Чи слухав своїх батьків, належно любив їх і 

віддячував за все добро, зроблене для 
мене; 

3. Чи принижував я своїх батьків, сварився з 
ними, обмовляв їх, бив, збиткувався, 
стидався їх; 

4. Чи старався я допомагати батькам завжди, 
коли була для цього потреба; 

5. Чи шанував і слухався я своїх вчителів, 
вихователів, настоятелів, керівників і 
начальників, парафіяльного священика, 
єпископа; 

6. Чи належно молився за своїх батьків; 
7. Чи відвідував стареньких і немічних батьків, 

коли жив від них далеко; 
8. Чи ігнорував і погорджував порадами і 

наказами своїх батьків, родичів, вчителів, 
вихователів, настоятелів... 

9. Не дбав про моральне і релігійне виховання 
своїх дітей (молитва, недільна і святкова 
Служба Божа, відвідування науки релігії, 
приймання Св. Тайн Сповіді і Причастя); 

10. Не давав дітям доброго прикладу у 
виконанні своїх релігійних обов’язків в 
особистому житті, відвідування церкви, на 
своїй роботі, у співжитті з близькими, 
сусідами; 

11. Не знаходив для своїх дітей уваги і часу, не 
цікавився їхніми життєвими проблемами і 
переживаннями; 

12. Не дбав про те, щоб дітям дати по 
можливості відповідну освіту, утримання, 
відпочинок; 

13. Не старався належно любити своїх дітей, і 
відноситися до всіх членів сім’ї з однаковими 
почуттями; 

14. Чи був справедливий у покаранні; 
15. Розбещував і догоджав дітям, 

задовольняючи всі їхні забаганки (одяг, 
телебачення, часті подарунки, гроші, 
комп’ютер, Інтернет...); 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 14/2017                                               Рік IV 

02 квітня 2017 
 

5-ТА НЕДІЛЯ  
ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

Препп. Отців, убитих у 
монастирі св. Сави 

 
Глас 8. Єв. 8. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до Євреїв 

9:11-14 



16. Не старався впроваджувати спільну молитву 
в сім’ї, читання Св. Письма, духовні розмови, 
релігійні символи у помешканні (хрест, ікони, 
образи...); 

17. Був байдужим до того, з ким товаришує моя 
дитина; 

18. Не вимагав від дітей відповідної поваги до 
батьків, священиків, вчителів, вихователів, 
людей старшого віку, і для кожної людини; 

19. Критикував у присутності дітей своє 
керівництво, священиків, єпископів, вчителів, 
чим погано вчив дитину, і дав згіршенням; 

20. Втручався у подружнє життя своїх дітей, 
спричинюючи тим конфлікти між ними; 

21. Не пильнував про духовне, моральне, при 
потребі, матеріальне життя свого 
похресника; 

Обов’язки батьків 
Подружні обов’язки: 
14.  Не любив(ла) належним чином жінку (чоловіка); 
15.  Не турбувався(лася) про стан здоров’я жінки 
(чоловіка); 

1. Не дбав про освячення чи спасіння своєї 
подруги (свого партнера); 

Обов’язки щодо народу і Батьківщини:  
1. Не старався примножувати добро своєї 

країни, розкрадав її майно; 
2. Не сумлінно виконував свої обов’язки на 

роботі; 
3. Відкрито виявляв непослух керівництву, 

обмовляв його; 
4. Давав поганий приклад працівникам по 

роботі; 
5. Підмовляв інших до поганих вчинків у 

колективі; 
6. Задержував зарплату, або більше 

виплачував тим, хто цього не заслужив, 
7. Занадто вимагав від своїх підлеглих. 

V Заповідь Божа: „Не вбий” 
1. Свідомо шкодив своєму здоров’ю: 

переїдання, паління, алкоголь, наркотики, 
надмірна праця, легковажність до сну, 
відпочинку; 

2. Бажав собі чи ближньому смерті; 
3. Легковажно наражав своє життя чи здоров’я 

на небезпеку; 
4. Свідомо вбив людину з ненависті, злоби, 

гніву; 
5. Вчинив(ла) аборт, чи спричинився(лася) до 

нього; 
6. Намовляв(ла) когось вчинити аборт; 
7. Побив чи покалічив когось; чи себе 

(стерилізація чоловіка, чи жінки); 
8. Їхав за кермом у нетверезому стані 

(ризикуючи життям своїм і ближніх); 
9. Знущався над молодшими чи старшими 

людьми; 
10. Знущався над тваринами чи природою, 

сотвореною Богом; 
11. Погорджував і насміхався з ближніх, був 

мстивий, бажав зла комусь, радів з чужого 
горя; 

12. Давав комусь велике згіршенням; 
13. Свідомо спричинив фізичні, психічні та 

моральні терпіння інших; 

14. Перебував у поганому товаристві; 
15. Не прощав ближньому, відкидав їхнє 

вибачення; 
16. Несправедливо осуджував когось, що 

шкодило йому на авторитеті і знеславило 
його; 

17. Виявляв без потреби чужі хиби; 
18. Був немилосердний і впертий. 

VI і IX Заповіді: „Не чужолож,” „Не пожадай жінки 
ближнього твого”  

1. Чи не мав я належної поваги до власного 
тіла і статевих органів; 

2. Захоплювався і любувався нечистими 
думками і фантазіями; 

3. Прагнув бачити нескромні, сороміцькі речі, 
чужі оголені тіла, статеві органи з метою 
задоволення і збудження; 

4. Збуджувався до нечистого гріха через 
еротичну і порнографічну літературу, 
кінофільми, фантазії, видовища, нескромні 
розмови, жарти...; 

5. Вчинив нечистий гріх з собою (мастурбація, 
онанізм, нечисті дотики і чи це було часто); 

6. Вчинив гріх нечистоти з іншою особою (з 
чоловіком, з жінкою, з дівчиною, з дитиною, 
мав з ними статевий акт, взаємну 
мастурбацію); 

7. Займався оральним сексом (статевий акт за 
участі рота); 

8. Займався анальним сексом (статевий акт за 
участі заднього проходу); 

9. Мав статевий акт з тваринами; 
10. Чи мій партнер у близьких стосунках був зі 

мною однієї статі (гомосексуалізм, 
лесбіянство); 

11. Чи статевий акт був з кимось з родини чи 
сім’ї (кровозмішання); 

12. Купував і продавав еротичну і порнографічну 
літературу, касети, карти...; 

13. Мав нескромний погляд, мав нескромність в 
одязі і поведінці; 

14. Відвідував непристойні бари, шоу, 
займався(лася) стриптизом у прилюдних 
місцях чи приватно; 

Для одружених: 
1. Чи утримувався(лася) від небажаної 

вагітності неприроднім способом: вживав 
презервативи; переривав статевий акт 
(подружній онанізм); вживав різні 
контрацептиви (таблетки, внутрішньо–
маткові спіралі, промивання матки; маткові 
ковпачки...); 

2. Не хотів(ла) ознайомитися з морально–
етичними природними нормами керування 
вагітністю; 

3. Надуживав інтимних стосунків у шлюбному 
житті (недокінчені акти, оральні і анальні 
стосунки; протизаплідні середники, 
домагався стосунків тоді, коли партнер не міг 
співжити); 

4. З пожаданням споглядав(ла) на чужих жінок 
(чоловіків); 

5. Втягував у інтимне життя дітей; 
6. Втягував у інтимне життя інших осіб 

(груповий секс); 

7. Через свою нескромну поведінку 
розбуджував погані думки і пристрасті у 
інших, 

8. Відбував стосунки у шлюбі у нетверезому 
стані; 

9. Планував і робив спроби розлучення; 
10. Розлучений із сім’єю; чи живу без 

Церковного шлюбу; 
11. Не зберігав подружньої вірності; 
12. Був у подружньому житті егоїстом, бажав 

доброго тільки для себе, як у побуті, так і у 
статевому житті. 

VII і X Заповіді Божі: „Не кради,” „Не пожадай 
нічого того, 
що є власністю ближнього твого”  

1. Привласнював чужу річ (особисту чи 
державну); 

2. Привласнив плоди чужої праці, або заслуги 
інших; 

3. Затримував у себе чужу річ; чи знайдену, і 
не шукав власника; 

4. Не віддав боргу у призначений термін, або 
взагалі його не віддав (яка причина); 

5. Купляв або продавав крадені речі; 
6. Давав або брав хабарі; 
7. Знищив чужу річ; 
8. Обманював ближніх при продажі, перекупі, 

під час фінансових операцій; 
9. Був заздрісний до ближнього, жадав чужого 

добра; 
10. Не відшкодував і не повертав присвоєної 

речі ближньому, ні перед, ні після сповіді; 
11. Підносив свій матеріальний добробут за 

рахунок інших; 
12. Давав зарплату несправедливо; 
13. Занадто прив’язувався до матеріальних 

речей; 
14. Був занадто скупий до ближніх, витрачав 

гроші на непотрібні речі; 
15. Не використовував свої таланти, дані Богом; 
16. Намарно витрачав час свій і інших; 
17. Грав у азартні ігри за гроші, ризикував 

добробутом сім’ї, бився об заклад без 
потреби; 

18. Мав розчарування і нарікав через 
матеріальний недостаток. 

VIII Заповідь Божа: „Не свідчи ложно на 
ближнього Твого ” 

1. Говорив неправду; 
2. Говорив неправду під присягою чи клятвою; 
3. Не викорінював поганої звички – брехати; 
4. Осуджував ближнього легковажно, без 

потреби; 
5. Виявляв чужі хиби без потреби; 
6. Не заховував таємниць і секретів, за які мав 

обов’язок мовчати, 
7. Не виконував обіцянок, 
8. Судився з кимось з простих, незначних 

речей; 
9. Ставав на сторону неправди; 
10. Підслуховував чи підглядав за кимось без 

поважних причин; 
11. Звинувачував ближнього неправдиво; 
12. Підробляв підписи, документи; 
13. Нав’язував комусь свою погану думку; 

14. Користувався шпаргалками, підказками, 
обманюючи викладача. 

 Шість Церковних Заповідей 
1. „Встановлені свята святкувати” (див. 

Третю Божу Заповідь). 
2. „В неділі і свята брати участь у Св. 

Літургії” 
3. „Встановлені пости заховувати” – 

потрібно в усі п’ятниці року, відмовляти собі 
того, що найбільше подобається (м’яса, 
алкоголю, солодощів...), тому, що в цей день 
Ісус Христос терпів і вмер на хресті задля 
нашого спасіння, тому кожне наше 
відречення має бути з любові і вдячності до 
Ісуса. 

4. „Кожного року, хоча б раз, у Пасхальному 
часі сповідатися і причащатися” – для 
безпеки нашого спасіння Церква радить в 
теперішньому часі частішу сповідь (раз на 
місяць, раз на три місяці...). Якщо довгий час 
(раз на три місяці, раз на половину року) 
сповіді не було, то щоб вона була проведена 
добре, потрібно провести добрий рахунок 
сумління. 

5. „У заборонені часи весіль і забав не 
справляти” – в часах покути, потрібне 
щоденне відречення від того, що є 
дозволене. А більше часу присвятити 
молитві, читанню Св. Письма, іншої 
літератури, вчинками милосердя, щоб 
збагатити свої знання релігії. 

6. „Злих книжок і часописів не читати” – 
література з поганим змістом спрямовує 
людину на дорогу зла, і починає керувати її 
вчинками. 

Головні гріхи 
1. „Гордість” – вивищення себе понад іншими: 

в думках, у мові, вчинках... Горда людина 
легко відмовить послуху Богові і Церкві... 

2. „Захланність” – виявляється в людини, 
коли родиться бажання отримати гроші 
несправедливим шляхом або появляється 
скупість. 

3. „Нечистота” – дивись 6 Божу Заповідь. 
4. „Заздрість” – породжує погані бажання 

відносно людей, яким добре провадяться 
справи, робота, які мають кращі природні 
здібності. Особливо таким людям той, хто 
заздрить, пробує зашкодити. 

5. „Непоміркованість” – той, хто їсть надміру, 
зашкоджуючи своєму здоров’ю, та вживає 
алкоголь, втрачаючи над собою контроль  

6. „Гнів” – найчастіше зустрічаються у гордих 
людей, які є дуже високої думки про себе. 
Людина, яка легковажить цю рису у себе, 
допускається багатьох гріхів 
несправедливості, спричинених зневагами, 
розсіванням страху, нищенням приязні і 
маєтку, і т. д. 

7. „Лінивство” – є найбільш небезпечною 
рисою, яка впливає на занедбання власного 
освячення. Іншим проявом лінивства є 
легковажність щодо своїх обов’язків (напр.: 
сімейних,  коли їх виконується погано, або 
взагалі не виконується, і т. д.). 


