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Браття, як співробітники благаємо вас благодаті 
Божої не приймати марно. Бо каже: Сприятливого 
часу я вислухав тебе і в день спасіння я поміг тобі. 
Ось тепер – час сприятливий, ось тепер .– день спа-
сіння. Не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, 
щоб не виставляти на глум наше служіння; але в 
усьому показуємо, що ми слуги Божі, у великій 
терпеливості, у скорботах, у бідах, у великій тісноті, 
під бичуванням, у темницях, у заколотах, у трудах, у 
недосипаннях, у постах, у чистоті, у знанні, у довго-
терпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій 
любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї справе-
дливости в правиці й лівиці; у славі й безчесті; у 
наклепах і в добрій славі; як обманці, однак пра-
вдиві; як незнані, але добре знані; як ті, що вмира-
ють, але все живі; як карані, та не убиті; як сумні, та 
завжди веселі; як бідні, але багатьох збагачують; як 
ті, що нічого не мають, але все посідають.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Сказав Господь притчу оцю: І царство небесне буде 
мов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав 
своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав 
п'ять талантів, другому – два, а третьому – один, 
кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв 
п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і 
придбав других п'ять талантів. Так само і той, що 
взяв два, також придбав два других. А той, що взяв 
один, пішов, викопав у землі яму і сховав гроші пана 
свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і 
зводить з ними рахунок. Приступив той, що узяв був 
п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів: – Мій 
пане, каже, ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав 
других п'ять талантів. Сказав до нього його пан: – 
Гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у 
малому, поставлю тебе над великим. Увійди в 
радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два 
таланти й каже: – Пане, два таланти дав ти мені. 
Ось других два придбав я. Сказав до нього пан його: 
– Гаразд, слуго добрий і вірний! Ти був вірний у 
малому, поставлю тебе над великим. Увійди в 
радість пана твого. Приступив і той, що взяв був 
один талант, і каже: – Пане, знав я тебе, що ти 
жорстокий чоловік: жнеш, де не сіяв, і збираєш, де 
не розсипав. Тому, зо страху я пішов і 
закопавталант твій у землю. Ось він – маєш твоє. 

 
 Озвався його пан і каже до нього: – Лукавий слуго й 
лінивий! Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де 
не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші 
торгівцям, і я, вернувшись, взяв би своє з 
відсотками. Візьміть, отже, талант від нього й дайте 
тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, 
додасться, і він матиме над міру; а в того, хто не 
має, візьмуть і те, що має. А нікчемного слугу того 
викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і 
скрегіт зубів.  

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ТРЕТЯ «ЖИТТЯ ЦЕРКВИ» 

727 Згідно з давньою традицією Церкви, силою 
благодаті святого таїнства Хрещення всі вірні 
стають посвяченими Богові, а отже, покликаними до 
святості, тобто стати подібними до Бога. Це покли-
кання здійснюється різними шляхами: у христия-
нському подружжі, у монашому житті, у дівственному 
стані – відповідно до дарів Святого Духа, які кожен з 
нас щедро отримує. Про це свідчить апостол Павло, 
кажучи: «Є і між дарами різниця, але Дух той самий; 
різниця теж і між служінням, але Господь той самий. 
Різниця є і між ділами, але Бог той самий, Який усе в 
усіх робить. Кожному дається виявлення Духа на 
спільну користь» (1 Кр. 12, 4-7). 
 

2. Людина як моральна особа 
728 Людина виявляє себе у вчинках і водночас 
через них творить саму себе. Вчинки людини мають 
чітко виражений особовий характер і становлять 
стиль чи спосіб її існування. Згідно з ученням 
святого Йоана Дамаскина, джерелом моральності є 
людська особа. Вона, подібно до божественної Осо-
би, дає почин власним вчинкам. Сотворена на образ 
Божий, людина є розумною істотою, здатною до 
самовладання та самовизначення, і тому є мора-
льно відповідальною за те, що чинить.  
 

729 Вчинки впливають на особу, яка здійснює їх. 
Через свої вчинки особа або все більше уподі-бню-
ється до божественної Особи, або суперечить бого-
подібності. Такі вчинки називаємо моральними. Вчи-
нки ж, які не впливають на особу в осягненні нею 
богоподібності, називаємо нейтральними. Залежно 
від того, як вчинки впливають на особу, яка їх здій-
снила, розрізняємо нейтральні та моральні вчинки. 
 

730 Нейтральними вчинками, з погляду христи-
янської моралі, називаємо такі дії людини, які вона 
чинить мимовільно та несвідомо. У них особа не 
виявляє себе як їх активне джерело, а тому такі 
вчинки не можуть ні будувати, ані руйнувати людину 
в її моральному житті. Саме через відсутність 
впливу таких вчинків на моральний характер особи 
Святі Отці назвали їх морально нейтральними. 
Наприклад, до таких дій належать вчинки дітей, які 
ще не досягли повноти свідомості своїх дій, 
реалізація природних потреб людського організму, 
спонтанні порухи тощо. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 38/2017                                               Рік IV 

24 вересня 2017 
16-а Нд. по Зісланні Св. Духа 

Неділя перед Воздвиженням 
Чесного Хреста 

Преп. Теодори Олександрійської 
Глас 7. Єв. 6. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге послання 
апостола Павла до 

Корінтян 6, 1-10. 
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НЕДІЛЯ 24.09.2017  
16-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Преп. Теодори Олександрійської  
Глас 7. Єв. 5.  
09.00 - Хрестини Петра Тюхтія 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я і благословення для 
Петра Тюхтія 
 
ПОНЕДІЛОК 25.09.2017  
Віддання Різдва Пресв. Богородиці  
Свщмч. Автонома  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Стефан Бабій 
19.00 - Вечірня 
 
ВІВТОРОК 26.09.2017 
Передсвяття Воздвиження  
Свщмч. Корнилія  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Гнатюк Януш, Євген, Михайло  
19.00 - Вечірня 
 
СЕРЕДА 27.09.2017 
⊕ ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО 
10.00 - Утрення з винесенням Хреста 
10.45 - Божественна Літургія 
За парафію 
18.00 - Божественна Літургія 
 
ЧЕТВЕР 28.09.2017 
Вмуч. Микити  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Іван, Анна, Стефан, Василь 
18.00 - Акафіст до Святого Миколая 
 
П'ЯТНИЦЯ 29.09.2017  
Вмуч. Євфимії  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Стефан Бабій 
 
СУБОТА 30.09.2017 
Мучч. Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові 
Божественної Літургії не буде 
 
НЕДІЛЯ 01.10.2017  
17-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Преп. Євменія, єп. Гортинського 
Глас 8. Єв. 6.  
10.00 - Божественна Літургія 
 

⊕ ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО 
У вівторок 27 вересня припадає празник 
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО 
ХРЕСТА. Пригадую, що є це обов'язковий празник 
до святкування, так як неділя, кожний християнин 
повинен вз'яти участь у Божественній Літургії. У цей 
день обов'язує піст від м'ясних страв. О год. 10.00 
відслужимо Утренню з винесенням Животворящого 
Хреста, а відтак Божественну Літургію. Після обіду 
Літургія о год. 18.00. 

 
НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 

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

ДИТЯЧИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР 
Сьогодні після Божественної Літургії запрошуємо 
всіх дітей садочка і початкової школи на заняття зі 
співу. Підготовляємося до Огляду релігійної 
творчости, який відбудетьтся в Гурові Іл. 
 

КАТЕХЕЗА В ОСТАШЕВІ, МАЖЕНЦІНІ,  
ЖЕЛІХОВІ, МІКОШЕВІ 

У вівторок і середу від год. 14.00 в Осташеві будуть 
проходити заняття катехези і Української мови. 
Маженціні в четвер о год. 13.15. В Желіхові в четвер 
о год. 15.15. В Мікошеві у вівторок о год. 16.30. 
 

ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
В четвер 28 вересня 2017 о год. 19.00 відбудеться 
проба парафіяльного хору. Запрошую всіх хористів і 
всіх охочих до вправляння Церковного співу. 

 

КОШЕННЯ ТРАВИ РОИ ПАРАФІЇ 
Прошу в тому тижні панів з Маженціна покосити 
траву біля храму і на паркінгу. 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу панів в тому тижні про допомогу у працях при 
парафії, щоб порізати дерево під валом, а також це 
при хаті. Кожниого дня від год. 09.00. 

 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ 
ЗМІНА ДАТИ!!! 

13 жовтня 2017 року відбудуться чергові збори 
парафіяльної і економічної ради. На зборах 
обговоримо і уложимо спільно душпастирський план 
на 2018 рік. Присутність всіх членів рад обов'язкова!  
 

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Й. Макар (Квідзин) - 200 зл.; Йоанна Віннічек (Willa 
Joker NDG) - 500 зл. 

 

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   

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja 
 w Żelichowie nr konta:  

37 8308 0001 0000 1254 2000 0010 
"Darowizna na cele kultu religijnego" 
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