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ЗВІТ З ДУШПАСТИРСЬКОЇ ПРАЦІ І АДМІНІСТРУВАННЯ ПАРАФІЄЮ 
СВ. МИКОЛАЯ В ЦИГАНКУ В 2014 р. 

 
Дорогі брати і сестри,  
парафіяни парафії св. Миколая 
Чудотворця Мир Ликійського  
в Циганку 

 
Згідно з рішенням Архиєпископа Івана, Митрополита перемисько-

варшавського з днем 27 лютого 2014 р. зістав я призначений 

адміністратором парафії в Циганку, а з днем 01 липня 2014 р. 

установлено мене парохом в парафії. Від лютого до липня доїжджав я до 

парафії з Ольштина, а з 19 липня з моєю дружиною Анною, дітьми 

Юляною та Іллею переїхали ми до Циганка на постійне проживання. 

 

18 березня до нашої парафії з робочим візитом навідався Владика Євген 

Попович, Протосинкел архиєпархії, єпископ помічник. Метою візиту було 

пізнання ситуації в парафії, її матеріальне забезпечення, також 

загальний огляд усіх справ пов'язаних з душпастирською працею 

священика. У місяці квітні обрано в парафії нову Парафіяльну і 

Економічну Ради, які Митрополит Іван Мартиняк затвердив на 5 років. У 

склад рад увійшли: 

 
 
 
Голова Парафіяльної і Економічної Ради 
о. Павло Поточний - парох 

Парафіяльна Рада: 
1. Вербовський Ігор - перший заступник голови 

2. Бунда Мирослав,  

3. Онишкевич Петро, 

4. Остап Петро,  

5. Серкіз Кристина, 

6. Стех Михайло, 

7. Василина Євген - дяк 

Економічна Рада: 
1. Шептак Дарій - перший заступник голови 

2. Онишкевич Марія, 

3. Сташко Софія, 
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4. Вербовська Ольга 

5. Гнатюк Ядвіга (З призначення Ради Парафіяльної) 

 

У парафії проведено багато заходів для покращення її функціонування. 

Щоб огорнути всі справи потрібно розділити їх на частини:  

• душпастирство,  

• церква,  

• парафіяльний дім,  

• парафіяльне поле, 

•  фінансе. 

 

ДУШПАСТИРСТВО 
У склад душпастирства входять усі дії, які мають на меті розвиток 

парафії, як місця зустрічі з Живим Христом. Також розвиток нашої 

особистої віри, зростання в ній, катехізація дітей та дорослих. У парафії 

усталено постійні години богослужень. В неділі Служба Божо служиться 

в год. 10.00, в свята, які випадають в тижні в год. 10.00 і 18.00, на 

щодень в год. 8.30 або 18.00 (згідно з розпискою в парафіяльному 

Віснику). В день, який попереджує свято, служиться Велика Вечірня. Для 

кращого проінформування вірних про події в парафії, друкується Вісник. 

В кожну середу в год. 18.30 регулярно відбуваються проби церковного 

хору. В парафії проводяться також дяківські курси для дяків з нашої і 

інших парафії деканату. У школах де навчаються діти з нашої парафії 

проводиться катехізація. В п'ятниці є визначена година сповіді з 17.00 до 

18.00 можна приїхати і на спокійно посповідатися. Кожного місяця зі 

Святими Тайнами Сповіді і Святого Причастя відвідується хворих з 

парафії, які неспроможні приходити до церкви. Проведено великопостні 

реколекції і відзначено храмовий празник св. Миколя. В неділі по Службі 

Божій для наймолодших дітей відбуваються інтеграційні зустрічі, які 

волонтер провадить заняття п. Анна Поточна. Для дорослих відбулися 

презентації фільмів на релігійну тематику. Відбулись також катехетичні 

зустрічі з парами, які вінчалися і з батьками перед хрещенням дитини. В 

парафії відбулася Мала Сарепта для дітей з північних деканатів 

Архиєпархії. 

 

 

 

 

Вінчання 
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1. Кубісяк Марюш і Процик Іванна 

2. Мальвіна Вербова і Висєцкий Якуб 

Хрещення 
1. Миколай Іван Онишкевич 

Померли 
1. Вербова Наталія - 05-02-2014 

2. Петришин Параня - 24-02-2014 

3. Оленич Михайло - 06-03-2014 

4. Вербовий Стефан - 10-05-2014 

5. Вербовий Стефан - 22-07-2014 

6. Гнатюк Януш - 26-09-2014 

7. Вербова Параня - 04-10-2014 

8. Тюхтій Павло - 14-10-2014 

9. Бунда Люба - 18-10-2014 

10. Гурський Василь - 22-12-2014 

 

Таїнство Єлеопомазання - Хворих 
Таїнство Єлеопомазання в 2014 р. уділено для 28 осіб. 

 

Висновки до дальшої праці на рік 2015: 
- Огорнути всіх дітей катехізацією, 

- Організувати катехезу для дорослих, 

- Провести прощу до св. Миколая у день перенесення мощей 

Святого 22 травня, 

- Запрошувати вірних до більшої активності і участі у церковних 

богослужіннях - Святочні Служби Божі по обіді, інші богослужіння, 

- Привернути більшу увагу для інтеграції і усування поділів в парафії, 

щоб всі відчували себе членами парафії св. Миколая в Циганку. 

 

ЦЕРКВА 
У тій ділянці розглядаємо питання церкви, як будинку. Придбано до 

храму за минулий рік нове наголоснення, мікрофони, голосники і 

посилювач. Закуплено три світлих фелони і пошито нові обруси на 

престоли. Закуплено нову бурсу на святе причастя для хворих, нові 

свічки для служащих, пасхальник, литійник, чотири лампади, ложечки до 

причастя. Зроблено порядок на хорі і в захристії. Раз на два тижні за 

визначеним порядком відбувається прибирання церкви. 

 

Ремонт Церкви 
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Через вакації підготовлено повну документацію для зложення внесків до 

Міністерства Культури і Уряду Воєвідського про дотацію на ремонт 

ригльового муру і виміну вікон. Внески до установ зложено в терміні (до 

30 жовтня 2014) і чекаємо на завершення конкурсу і рішення про дотації. 

Виконано наказані пожежниками описи і опінії, назначено реалізацію 

проти пожежних планів (заложення алярму протипожежного і закупівля 

вогнегасників - агрегатів).  

 

Висновки до дальшої праці на рік 2015: 
- виконати доручення пожежників - заложення алярму 

протипожежного і закупівля вогнегасників - агрегатів 

- виміна елєктричної інсталяції, 

- коли буде дотація провести ремонт ригльового муру і виміну вікон, 

- взміцнити Хрест Місійний і обсадити біля нього старовинну 

хрестильницю, 

 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ДІМ 
У цій точці говоримо про всі справи пов'язані з домом де проживає 

священик. Від квітня 2014 р. при парафіяльному домі виконано необхідні 

праці, щоб була можливість замешкати священику на парафії. 

Стверджено, що стан технічний дерев'яної хати не надається до 

дальшого користування як помешкання для кого небудь. Вирішено, що 

тимчасово підготується 1-ий поверх мурованої частини для проживання 

священика. Постепенно почалися праці при хаті. Вимінено дах на хаті з 

етерніту на бляху (отримано дотацію з уряду міста на утилізацію етерніту 

2 241,00 зл). Проведено адаптацію сальки над парафіяльним залом на 

помешкання, закуплено меблі кухонні, вимінено душ. На сьогдні є це 

помешкання яке має 48 метрів ужиткових. Закуплено необхідне 

обладнання кухні для проживання. Парафіяльний зал сповняє свою 

функцію, як зал, канцелярія парафіяльна, бібліотека і приймальня 

гостей. В парафіяльному залі заложено ролєти. Вимінено піч для 

огрівання хати, щоб більш економно огрівати (огрівання на олію є чинне, 

але вживається як альтернатива, або в крайно зимних припадках), 

вимуровано вершок комина, встановлено новий вклад до комина. 

Зроблено огрівання і отеплення приміщень на самому верху мурованої 

частини будинку. Проведено осушення фундаментів і вертикальну 

(pionową) ізоляцію від вогкости. Покрито папою будинок господарчий, 

вставлено нові двері і вікна (замуровано непотрібні). Закуплено до 

парафії господарче обладнання: косярка до трави на кілках, підкашарка, 
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пила моторова, пила столова, сокири, лопати, граблі і інші необхідні 

знаряддя до праці при дому. Виконано низьку праць порядкових до 

вкруги дому і церкви, притяо дерева, вирізано сухі дерева. В літньому 

сезоні за визначеною чергою відбувається кошення трави навкруги 

церкви. 

 
Деревляна хата 
Піднято рішання про капітальний ремонт дерев'яної хати. Своїм обсягом 

буде він включати ремонт - взміцнення фундаментів, виміна стін і даху, 

адаптація піддаша. 

 
Висновки до дальшої праці на рік 2015: 

- довершити адаптацію кімнати в мурованій частині на горі, зробити 

сходи, положити підлогу, викінчити стіні, положити електрику, 

- поставити бляшаний гараж з в'ятою, 

- перенести лічник води, 

- довершити порядкові праці при хаті, 

- упорядкувати стрих на дерев'яній хаті, 

- заохочувати і мобілізувати більшу кількість парафіян до спільних 

праць, 

- вкопати нове шамбо щонайменше на 5 000 літрів. 

 

ПАРАФІЯЛЬНЕ ПОЛЕ 
Парафія на сьогодні диспонує двома ділянками. Одна рільна 15 гектарів 

знаходиться в Маженціні (нр. 33/7 15 гектарів), яку орудує п. Ігор 

Вербовський. Умова між парафією і п. Вербовським підписана 31 грудня 

2007 року і обов'язує до 01 січня 2016 року. Умова підписана на квоту 2 

250 зл. річно. Однак враховуючи зміни, інфляцію і інші, п. Вербовський за 

оренду в 2014 р. вплатив до парафіяльної каси 6 500 зл. 

 

Парафія диспонує також ділянками до вкруги церкви. Ділянки нр. 41 

(площа 00,10 гектара); 40/1 (225 квадратних метрів); 40/2 (4075 

квадратних метрів), 43,1 (273 квадратних метрів), 43,2 (3527 квадратних 

метрів) ділянки з забудовою. Всі ділянки є власністю парафії. На вище 

згаданих ділянках проведено порядкові праці. викарчовано кущі, 

вирізано дерево, навезено землі для вирівняння терену. 

 

 

Висновки до дальшої праці на рік 2015: 
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- визбирати каміння з ділянки при церкві 

- засіяти траву, підготовити площу для дітей на Малу Сарепту до 04 

червня 2015 

- порізати дерево 

- вирівняти грунт за церквою, зрізати стару огорожу і засадити 

зелений пліт, 

- детально проаналізувати умови з Урядом Міста про оренду ділянок 

для інвестиції Przystani Kajakowej. 

 

ФІНАНСЕ1 
Згідно зі статутом економічних рад до фінансів парафії належять: III. 
Фінанси парафії § 11. Джерела фінансування парафії це: 
1. Власні прибутки з економічної діяльності. 
2. Прибутки з продажі свічок, церковної літератури тощо. 
3. Прибутки з культурної діяльності парафії, як-от парафіяльні фестини, 
фестивалі тощо. 
4. Усякого роду добровільні грошові пожертви вірних. 
5. Дари. 
6. Цільові фонди, призначені на здійснення конкретних завдань у 
парафії, як-от ремонти храмів, приходських будинків тощо. 
§ 12. Пожертви вірних, зібрані під час недільних і святочних відправ 
призначаються з такою метою: 
1. Утримати приходство. 
2. Витрати на парафіяльну діяльність (доїзди на навчання релігії, 
поліграфічні матеріали тощо). 
3. Купівля предметів необхідних для належної відправи богослужінь. 
4. Позосталі засоби повинні бути призначені на втримання храму. 
§ 13. У випадку, коли пожертви з недільних і святочних відправ не 
забезпечують здійснення завдань, названих у § 12, тоді парох разом з 
Економічною радою повинні прийняти рішення, спрямовані на 
забезпечення належної праці парафії. 
 

За рік 2014 була складка по 10 зл. на місяць від родини і та квота 
утримана на рік 2015. 
 

Висновки до дальшої праці на рік 2015: 
- втримати внесок 10 зл. на потреби парафії, 

- проводити збірку коштів на ремонт дерев'яної хати, 

- економити гроші. 

Дорогі брати і сестри  

                                                           
1
 Детальний фінансовий звіт доступний на дошці оголошень в парафії. 
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Як бачите багато зроблено завдяки Вашій жертвенности в праці, бажанні 

розвивати себе духово і бути спільнотою де зустрічаємо Живого Бога. 

Дякую Всім Вам за активність, за підтримку в реалізації наших спільних 

парафіяльних планів. Маю надію що справи, якими займаємося є 

добрими в очах Бога і будуть служили всім нам. 

 

 

 

 

о. Павло Поточний 

Парох 

 

Радою парафіяльною і економічною до звіту не внесено зауваг. 


