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НЕДІЛЯ 07.01.2018  
⊕ РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
08.45 - Утрення 
9.55 - Літургійна катехиза - практичні вправи з 
молитви перед літургією 
10.00 - Божественна Літургія св. Василія Великого 
За парафію; Про Боже благословення для Ольги 
Гнатюк в 90-ті уродини; для Анни Кренца в день 40-
их уродин. 
 
ПОНЕДІЛОК 08.01.2018  
⊕ Собор Пресвятої Богородиці і св. Йосифа 
Обручника  
08.45 - Утрення 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; 
 

ВІВТОРОК 09.01.2018 
Первомученика і архидиякона Стефана  
10.00 - Божественна Літургія 
+ Настя Волошин 
18.00 - Божественна Літургія 
+ Владислав Гурський 
 

СЕРЕДА 10.01.2018 
Мучч., спалених у Нікомидії  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Владислав Гурський 
 

ЧЕТВЕР 11.01.2018 
Св. дітей, убитих у Вифлеємі; преп. Маркела  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Владислав Гурський 
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 12.01.2018  
Муч. Анісії; преп. Зотика, пресвіт.  
08.30 - Божественна Літургія 
Про Боже благословення і дари св. Духа для 
священиків архиєпархії Перемисько-Варшавської 
15.00 - Божественна Літургія 
+ Славомир Оленич (в день народження) 
 

СУБОТА 13.01.2018 
Віддання Різдва Христового 
Преп. Меланії Римлянки  
08.30 - Божественна Літургія 
За Бартоша, про увільнення від злого і мир в родині. 
18.00 - Велика Вечірня 

НЕДІЛЯ 14.01.2018  
⊕ Обрізання ГНІХ і св. Василія Великого 
Неділя перед Богоявленням 
08.45 - Утрення 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 
В тому тижні проба хору в четвер о год. 18.45. 
 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ ПЕРЕД РІЗДВОМ 
ХРИСТОВИМ 

Дякую всім парафіянам і парафіянкам, які прийшли в 
середу щоб підготовити храм до Свят Різдва 
Христового. 
 

ЯЛИНКИ В ЦЕРКВІ 
Дякуємо для панства Богуслави і Войцєха Щерба з 
крамниці Віосна в Новому Дворі Гданському за 
подарування ялинок до нашої церкви. 
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі черговий номер нашого церковного 
часопису БЛАГОВІСТ. У часописі послання Владик 
УГКЦ в Польщі на Різдво Христове. Заохочую, щоб 
придбати часопис і послання прочитати. Ціна 3,5зл. 
 

ЗБІРКА НА РЕМОНТ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ 
Сьогодні перша неділя місяця, однак таца з Різдва 
лишається в парафії. Катедратікон відсилаємо з 
неділі 14 січня. 
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 
Завтра 08 січня у другий день свят пожертви зложені 
на тацу призначені на потреби Духовної Семінарії в 
Любліні. 
 

OSOBOWOŚĆ ROKU 2017  
DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO 

Ks. Paweł został nominowany w 
kategorii KULTURA – proboszcz 
parafii greckokatolickiej p.w. 
św. Mikołaja w Cyganku/Żeli-
chowie, nomino-wany za to, że 

przywraca dawny blask tej żuławskiej świątyni. 
Aktywnie pozyskuje fundusze na kolejne prace 
restauratorskie i remontowe na terenie parafii (K.52) 
SMS pod nr 72355 o treści K.52  

 
ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 

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  
 

Св. Миколай Вісник - Бюлетень греко-католицької парафії 
Святого Миколая в Циганку - Желіхові: Редактор: о. Павло 
Поточний:e-mail: pwpotoczny@gmail.com: Парох: о. Павло 

Поточний тел. моб.: +48 796 348 352 Parafia Greckokatolicka 
p.w. św. Mikołaja w Żelichowie nr konta: 37 8308 0001 

0000 1254 2000 0010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія  
від від Матея  

2:1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Якже сповнився час, Бог послав свого Сина, що 
народився від жінки, народився під законом, щоб 
викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли 
усиновлення. А що ви сини, Бог послав у ваші серця 
Духа Сина свого, який взиває “Авва, Отче!” Тому ти 
вже не раб, а син; а коли син, то спадкоємець 
завдяки Богові.  
 
 

 
 
 
 
 

Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім, за днів 
Ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу і 
спитали: “Де цар юдейський, що оце народився? Бо 
ми бачили його зорю на сході й прийшли йому 
поклонитись.” Почувши це цар Ірод, стривожився, і 
ввесь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвяще-
ників та книжників народних, він випитав у них, де 
Христос має народитися. Вони йому сказали: “У 
Вифлеемі Юдейськім, бо так написано пророком: І 
ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не менша між 
містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти 
мій народ, Ізраїля.” Тоді Ірод, покликавши тайкома 
мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря  

 
 

з'явилась, і відіслав їх у Вифлеем, кажучи: “Ідіть та 
розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, 
сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись.” 
Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, 
що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не 
підійшла й не стала зверху, де було дитятко. 
Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. 
Увійшли до хати й побачили дитятко з Марією, 
матір'ю його, і, впавши ниць, поклонились йому; 
потім відкрили свої скарби й піднесли йому дари: 
золото, ладан і миро. І попереджені вві сні до Ірода 
не завертати, пустились іншою дорогою у край свій.  
 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Високопреосвященним і Преосвященним 
Архиєпископам та Митрополитам, боголюбивим 

єпископам, всечесному духовенству, 
преподобному монашеству, возлюбленим братам 

і сестрам, в Україні та на поселеннях у світі 
сущим 

 Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, 
що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви 
його вбожеством розбагатіли. 
2 Кор. 8, 9 
 

Христос рождається! Славімо Його! 
Дорогі в Христі! 
Сьогодні ми знову ділимося невимовною радістю 
святого Різдва, яка наповнює серце кожного 
віруючого. Божий Син став одним із нас, взявши собі 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 01/2018                                               Рік V 

 
07 січня 2018 

⊕ РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання Апостола 
Павла до  

Галатів 4:4-7 



за матір Діву з Назарета. Син предвічного і 
всемогутнього Бога, Творця всього видимого і 
невидимого, народився в бідному вертепі та 
особисто зазнав всієї людської нужди. Це не тільки 
історичний факт, подія давно минулих років, а й наша 
дійсність. У цій події, що сталася у Вифлеємі 
Юдейському понад дві тисячі років тому, ми пізнаємо 
безмежну Божу любов до всього роду людського на 
всі часи: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого 
Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
загинув, а жив життям вічним» (Ів. 3, 16). 
Споглядаючи новонародженого Спасителя в бідному 
вертепі, у яслах на сіні, ми відчуваємо, наскільки 
Божа мудрість перевершує мудрість людську. У світлі 
різдвяної зорі сила, слава і багатство, що походять 
від людини, виглядають порожніми, минущими та 
малозначущими. Христос, Син Божий, задля нас став 
убогим і немічним, відмовився від небесної слави, 
щоб народитися як останній серед людей – 
нужденним, що немає де голови приклонити, як 
співає наша колядка: «…не в царськім палаті, а 
поміж бидляти…» Він задля нас «стає бідним, бувши 
багатим, щоб ми Його вбожеством розбагатіли» (пор. 
2 Кор. 8, 9). Приймаючи людську нужду і неміч на 
себе, Син Божий підносить убогу людину до 
Господньої величі. Примітно, що саме вбогі пастушки 
в околицях Вифлеєма стали першими адресатами 
цієї спасенної благовісті, яку і нам сьогодні сповіщає 
ангел Господній: «”І ось вам знак: Ви знайдете дитя 
сповите, що лежатиме в яслах”. І вмить пристала до 
ангела велика сила небесного війська, що хвалила 
Бога й промовляла: „Слава на висотах Богу й на 
землі мир людям його вподобання”» (Лк. 2, 12-13). У 
Різдві немов відбувається обмін дарами: Бог сходить 
із неба на землю, щоб людина вийшла на небо; Син 
Божий стає вбогим, щоб збагатити людину. 
 
Коли нині живемо у світі, де жадоба матеріального 
збагачення нерідко переростає, за словами 
Святішого Отця Франциска, у «нове ідолопо-
клонство грошам», а в «економіці проявляється 
великий брак уваги до людини, що зводить людську 
істоту лише до однієї з її потреб – споживання» 
(Радість Євангелія, 55), ангел Різдва скеровує своє 
послання саме до вбогих і закликає їх, а заразом і 
нас прославити Бога, в якому вміщене справжнє і 
вічне багатство людини. Будучи з’єднаними з 
Христом, «в якому сховані усі  
 
скарби мудрості і знання» (Кол. 2, 3), християни 
постають перед світом «як бідні, які багатьох 
збагачують; як ті, що нічого не мають, а все 
посідають!» (пор. 2 Кор. 6, 10). І ось у Різдві те 
багатство – життя з Богом і в Бозі – приходить до нас 
і стає джерелом нашої радості і надії, якими ми 
обдаровуємо одне одного. 
 
Попри злидні і випробування сьогодення, маємо 
визнати, що насправді існують різні види бідності – 
духовна, культурна, освітня, цивілізаційна і аж тоді – 
матеріальна. Убозтво сучасного світу частіше має не 
матеріальний, а духовний характер. Нинішні 
«скоробагатьки» в Україні переважно є бідніші – і 
духовно, і культурно – за жебраків. І ця духовна 
убогість, тобто віддаленість сильних цього світу від 

Бога, нерідко спричиняє соціальну несправедли-
вість, згубне використання влади, корупцію та 
зловживання ресурсами, даними для загального 
блага. 
 
У такій ситуації не достатньо, щоб багачі призначили 
частину крихт зі свого стола як певну допомогу 
убогим. Потрібна переміна людського серця, яке 
допустило б до себе Боже світло і Божу благодать. 
Бо хто вважає себе рятівником бідних, а не несе Бога 
- той пропонує порожні ідеології, які лише 
використовують злидні людини з політичною метою і, 
насправді, не здатні їх усунути. За таких обставин 
бідні ставатимуть ще біднішими, а багаті далі 
наживатимуться. Лише той, хто стане багатим Богом, 
зможе преобразити власне життя та сприяти 
побудові справедливого суспільства, у центрі якого 
стоятиме людина, а не прибуток; загальне добро, а 
не егоїстичні інтереси окремих груп чи кланів. 
 
У Різдві Христос нас усіх робить багатими, насичує і 
підносить з усіх видів бідності, бо Він народжується у 
Вифлеємі для того, щоб кожну людину зробити своїм 
братом чи своєю сестрою – дитиною Божою, 
учасником вічних Божих благ. Ось чому Різдво – 
свято загальнолюдської солідарності, коли особа не 
багата, позбавлена «золота-дарів» цього світу, 
збагачує багатьох своїх ближніх «ціннішим даром» – 
«вірою серця і щирою любов’ю», як про це співаємо в 
наших колядках. 
 
Дорогі в Христі! Щоб гідно святкувати Різдво, 
ділімося з убогими –  всякого виду бідності –  тим 
багатством, яке ми, віруючі люди, посідаємо, 
насамперед духовними дарами, а відтак і 
матеріальними благами. Нехай прадідівська коляда, 
яка вітає Царя в бідному вертепі, буде для нас 
Божим заповітом наближатися до вбогих і 
збагачувати їх скарбами нашої святої віри. 
Похиляймося над Христом, присутнім у наших 
нужденних братах і сестрах, даючи їм відчути 
близькість Бога, який огортає кожного своїм 
безмежним милосердям і своєю безумовною 
любов’ю. Завітаймо з колядою до наших воїнів у 
місцях їхнього перебування – чи то в домівках, до 
яких вони повернулися після виконали святого 
обов’язку захисту Батьківщини, чи у військових 
частинах, чи на фронті. Навідаймося до 
постраждалих від бойових дій, приймімо до свого 
серця біль убогого та потребуючого – так ми 
приймемо Христа із Пресвятою родиною, збагатимо 
наш дім, родину та суспільство невичерпними 
Божими скарбами, «яких ані міль не точить, ані злодії 
не викрадають» (Мт. 6, 19-20). До цього кличе нас 
свята Церква, коли співає: «Приготуймося нині духом 
і поспішімось зустрінути чистими очима і добрими 
ділами Того, хто своїм чудесним народженням схотів 
прийти до своїх. Він народжується у Вифлеємі, щоб 
нас, позбавлених райського життя, зі свого 
милосердя, знову до нього ввести» (Стихира з 
Вечірні Неділі перед Різдвом). 
Дорогі браття і сестри, зі щирого серця бажаю 
кожному з вас, від наймолодшого до найстаршого, 
від найбагатшого на Божі дари до найбіднішого, в 
Україні і на поселеннях, справжньої радості дітей 

Божих, смачної куті, веселих свят Різдва Христового 
та щасливого, мирного і благословенного нового 
року! 
  

Христос рождається! Славімо Його! 
  

† СВЯТОСЛАВ 
 

Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового, в день Святих преподобномученика 
Стефана Нового та мученика Іринарха, 11 грудня 

2017 року Божого 
 

РІЗДВО ХРИСТОВЕ РАДІСТЬ ВСІМ НАМ, 
ВОГНЕННИЙ МЕЧ ЗНИКАЄ, ХЕРУВИМ 
ВІДСТУПАЄ ВІД ДЕРЕВА ЖИТТЯ (...) 

ПРИЧАЩАЄМОСЯ РАЙСЬКОЇ ПОЖИВИ 
 

Улюблені в Христі парафіяни!!! 
 

Мала дитина, коли родиться на світ переміняє спосіб 
життя батьків і всіх домашніх. Оськільки більше 
потрібно поміняти спосіб нашого життя, коли знаємо, 
що сьогодні на світ родиться дитина - Син Божий Ісус 
Христос, Месія, Спаситель. Той котрий рятує нас від 
смерти і за ради кого відступає херувим від брам раю 
де росте дерево життя. 
 

Новонароджений є знаком для нас нового початку. 
Бог зробив все, що було потрібне для твойого життя 
вічного. Народився, жив з людьми, проповідував 
нове життя в Царстві Божому, викупив всі наші гріхи 
на хресті - який став новим деревом життя. Воскрес 
показуючи перемогу над смертю, не тільки фізичною, 
але перш за все перемогу над гріхом. 
 

Бог сьогодні вибирає тебе, кожного з нас, є ми 
запрошені до життя з Ним у радості і свободні. 
Однак, щоб жити з ним треба робити вибір Ісуса 
Христа як Єдиного Бога!!!  
 

Ніхто за тебе того вибору не зробить, це ти сам 
мусиш його здійснити. Кожний з нас сам мусить 
сказати - ГОСПОДИ ІСУСЕ ХРИСТЕ, ЯКИЙ 
РОДИШСЯ СЬОГОДНІ - ТИ Є МОЇМ БОГОМ, ТИ Є 
МОЄЮ НАДІЄЮ, ТИ Є МОЇМ ЖИТТЯМ. ТОБІ 
ЄДИНОМУ ДОВІРЯЮ, В ТОБІ ЄДИНОМУ 
ПОКЛАДАЮ МОЮ НАДІЮ І МОЄ ЖИТТЯ ТУТ НА 
ЗЕМЛІ І ПО МОЇЙ СМЕРТІ!!! 
 

Цей вибір не є зарезервований для обмеженої групи 
людей, цей вибір може і повинна зробити кожна 
людина, якщо хоче втішатися життям вічним. Тоді 
разом у спільноті парафіяльній будемо на молитві 
величати нашого Бога. 
 

Ісус Христос не забрав болів і терпіння, але їх 
перемінив і дав надію в любові. Нехай Його любов 
провадить нас у тогорічних святах. Робім конкретні 
діла віри. Почнім від молитви щоденної, в четверги в 
храмі возвеличмо нашого покровителя Миолая, в 
суботи і неділі молімся спільно в храмі вечірню і 
утреню. Вивчаймо катехизм. Це будуть конкретні 
знаки вибору Ісуса Христа, як свого Спасителя. 
 

Від цілої нашої родини складаю всім парафіянам 
найщирішші вітання з нагоди Свят Різдва 
Христового. 
 

Христос Раждається!!! 
 

Ваш парох 
о. Павло Поточний з родиною 

РІЗДВ'ЯНІ ПОБАЖАННЯ НАДІСЛАНІ ДО ПАРАФІЇ 

 
 
 

 
 
 


