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ЗВІТ З ДУШПАСТИРСЬКОЇ ПРАЦІ  
І АДМІНІСТРУВАННЯ ПАРАФІЄЮ 

СВ. МИКОЛАЯ В ЦИГАНКУ ЗА 2015 Р. 
 

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

Пройшов черговий 2015 рік, другий рік мойого служіння в парафії святого 
Миколая в Циганку. За цілий рік і все, що в ньому відбулося складаємо 
подяку Всевишньому Богу, мовлячи слова Святого Писання "Ми слуги 

непотрібні, виконали те, що повинні були зробити. (Лк 17, 10)"  

 
ПАРАФІЯЛЬНА І ЕКОНОМІЧНА РАДА 
Парафіяльна і економічна ради зібралися 4-ри рази в році. З кожної 
зустрічі є протокол, або план праці ради. 
 
У парафії проведено багато заходів для покращення її функціонування у 
слідуючих ділянках  

• 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 продовжується друкування парафіяльного вісника, який є 
місцем передавання інформації відносно подій з життя парафії, 
катехізмових наук, Божого Слова, порядку богослужінь. Вірні мають 
можливість слідкувати за подіями і брати в них активну участь.  

• Кожного місяця, у першу п'ятницю відвідується хворих і немічних зі 
святими Таїнствами Євхаристії і Покаяння. На кінець року записано 
в книзі хворих 24 особи. Також проведено день хворого у неділю 



2 

розслабленого. Перед Божественною Літургією уділено для 10-тьох 
осіб Таїнство Єлеопомазання. 

• Вірні мали змогу взяти участь у прощі в Хрестопоклонну неділю до 
Глотова, якій супроводжував Владика Євген. В парафії відбулися 
триденні великопостні реколекції, які проводив о. протоієрей Андрій 
Журав з Команчі.  

• За участю о. Антонія Мікєлевіч - декана новодворського римо-
католицького обряду і вірних його парафії відбулися моління в 70-
ту річницю закінчення Другої Світової Війни. Підготовлено 
двомовний текст молебня до св. Миколая. 

• У червні мала місце 30-та Мала Сарепта, в якій взяло участь понад 
пів тисяча учасників, дітей, молоді і цілих родин. Божественну 
Літургію очолив о. Ростислав Пендюк, голова комісії молоді УГКЦ зі 
Львова. 

• У парафії завершився вишкіл дяків. Від вересня 2014 р. до червня 
2015 р. раз в місяці відбувався вишкіл церковного співу. Курс 
закінчило екзамином 11 осіб. 

• У парафії згідно з владичими розпорядженнями проведено Декаду 
Місійности. З огляду на специфіку нашої спільноти Декада полягає 
в тому, що через десять неділь голосяться проповіді на дану тему з 
посібника. Вірні мають матеріали і можуть поглибити і продовжити 
молитву в дома.  

• У місяці липн відзначено 25-яту річницю від смерти о. ієромонаха 
Никодима Стецури СУ, який похоронений біля храму святого 
Миколая. На могилі о. Никодима відслужено панахиду. Це також 
місце, де вірні у день Богопосвяченого Життя у празник Стрітення 
Господнього ідуть з молитвою і просять його заступництва перед 
Богом за покликання.  

• День незалежности України відзначено молитовно та інтеграційно. 
Після літургії відбувся концерт ансамблю Мереживо з Сарн 
(Україна) і почастунок для всіх парафіян.  

• У парафії відбулася приміційна Служба Божа новоієрея о. Ігора 
Губача, який почав своє служіння в парафіях Пасленк і Ельблонг.  

• У місяці жовтні парафію навідала Ікона з мощами бл. Йосафати 
Гордашевської. Вірні численно приступили до святого Таїнства 
Покаяння і Пресвятої Євхаристії. Служено Молебень до Блаженної 
Йосафати. Сестри Служебниці провадили молитву на вервиці.  
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• В місяці листопаді проведено молитви в пам'ять жертв голодомору 
в Україні.  

• В парафії відбуваються зустрічі для молодих матерів, які вивчають 
християнські та народні колискові для малять. 

• Спільне колядування парафіян у різдвяному часі. 

• Катехізація відбувається у школах, Маженціно, Осташево і Стегна, 
також в парафіяльному залі в Циганку для дітей з Нового Двору Гд. 
В тому році є 12 годин навчання катехеи і 3 години української 
мови. 

• Відбулись також катехетичні зустрічі з парами, які вінчалися і з 
батьками перед хрещенням дитини.  

• Формаційні зустрічі для міністрантів, щотижневі проби 
парафіяльного хору. 

 
Книги метрикальні 
Вінчання 
1. Вербовський Ярослав і Катерина Бучик 
Хрещення 
1. Зор'яна Єлисавета Кубісяк 
2. Емма Пауліна Доміняк 
3. Петро Кемпський 
4. Олексій Юрчак 
5. Яків Войновський 
6. Маряна Поточна 
Миропомазання 
1. Домініка Ольга Вдовіч 
Померли 
1. Мєчислав Бречко 
2. Марія Гук 
3. Мирослав Мар'ян Сташко 
4. Стефан Боровик 
Таїнство Єлеопомазання - Хворих 
Таїнство Єлеопомазання в 2015 р. прийняло: 34 особи 
 
Висновки до дальшої праці на рік 2016: 

- організувати катехизу для дошкільно-садочкової групи дітей 
- Організувати катехезу для дорослих, 
- Провести празник св. Миколая у день перенесення мощей Святого 

22 травня, 
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- Зорганізувати вишкіл-активізацію з вишивання для сеньорів, 
- зорганізувати зустріч-молитву для мігрантів, які працють в Криниці 

Морскі в часі канікул, 
- 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. 
 
ХРАМ 
Ремонт Храму 
В 2015 році проведено комплексовий ремонт ригльової частини храму. 
Витягнуто стару дерев'яну конструкцію і вставлено нову, перемуровано 
стіни, положено нову штукатурку і побілено. Заложено нові дерев'яні 
вікна. Покладено нову електрику, інсталяцію протипожежну і проти 
крадіжі (виконано доручення пожежників з минулого року). Закуплено 
новий світильник і кінкєти до храму. Відремонтовано західну стіну і всі 
двері храму.  
Висновки до дальшої праці на рік 2016: 

- довершити праці при зовнішньому освітлені храму, 
- взміцнити Хрест Місійний, 
- коли будуть дотації вимінити вікна в святилищі і відремонтувати 

північну стіну основи вежі, 
- відреставрувати ікони 12-ти празників з іконостасу 
- відновити головний престіл (пересунути наставу до стіни, 

відчистити мурований престіл і зробиту нову менсу) 
- закупити нову сповідальницю і тетрапод 

 
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ДІМ 
У цій точці говоримо про всі справи пов'язані з домом де проживає 
священик. В 2015 р. при парафіяльному домі продовжено ремонтові 
праці. Довершено  адаптацію кімнати в мурованій частині на горі, 
зроблено сходи, підлогу і отеплення. З огляду на великий ремонт церкви 
всіх інших речей не вдалося зробити і лишаються на наступний рік. 
 
Дерев'яна хата 
Піднято рішння про капітальний ремонт дерев'яної хати. Своїм обсягом 
буде він включати ремонт - взміцнення фундаментів, виміна стін і даху, 
адаптація піддаша. Зложено внески про дотації на ремонт.  
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Висновки до дальшої праці на рік 2016: 
- зробити зміцнення фундаментів 
- вкопати нове шамбо щонайменше на 5 000 літрів 
- перенести лічник води, 
- упорядкувати стрих на дерев'яній хаті, 
- заохочувати і мобілізувати більшу кількість парафіян до спільних 

праць 
 
ПАРАФІЯЛЬНЕ ПОЛЕ  
(на основі шематизму 2007 і пізніших актів нотаріальних, подати 
також оренду будинків) 
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 Ігором Вербовським підписана 03 
вересня 2015 року і обов'язує до 01 січня 2021 року. 
 
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 і засіяно траву. 
Біля хати зроблено город для вирощування овочів. Посаджено дерева 
на полі березу і смерик,а також фруктові дерева. 
 
Вирізано стару металеву огорожу. На краю ділянок поставлено 
двометровий дерев'яний пліт забезпечуючи вхід на ріку. 
Почищено рів при ділянці. 
 
Висновки до дальшої праці на рік 2016: 

- завершити вирізування старого металевого плоту за хатою 
 
ФІНАНСЕ 
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. 
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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 2015 була складка по 10 зл. на місяць від родини і та квота 
утримана на рік 2016. 
Фінансовий звіт за рік 2015 доступний в парафіяльній канцелярії. 
Потрібно зазначити, що багато праць парафіяни виконують на свій кошт. 
Праці на полі були роблені з дебільшого власними знаряддями і 
машинами парафіян, які не отримували рекомпенсати за паливо чи 
працю, ані за направи, коли щось поламалося. За працю і поміч я дуже 
вдячний. 
 
Висновки до дальшої праці на рік 2016: 

- втримати внесок 10 зл. на потреби парафії, 
- проводити збірку коштів на ремонт дерев'яної хати, 
- економити гроші. 

 
Дорогі брати і сестри  
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. 

 
Желіхово 17 січня 2016 р. 


