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Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй 
настанові, вірі, довготерпеливості, любові, 
постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які 
були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. 
Яких то переслідувань не переніс я на собі! А від 
усіх Господь мене визволив! Та й усі, що побожно 
хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А 
лихі люди й дурисвіти будуть чим далі, тим до 
гіршого посуватися, зводячи інших, і самі зведені. Ти 
ж тримайся того, чого навчився і в чому 
переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже 
змалку знаєш Святе Письмо, яке вірою у Христа 
Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння.  
 
 
 
 
 
 
 
“Два чоловіки зайшли в храм помолитись: один був 
фарисей, а другий - митар. Фарисей, ставши, 
молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, 
як інші люди - грабіжники, неправедні, перелюбці, 
або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх 
моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши 
здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив 
себе в груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною 
грішним! Кажу вам: Цей повернувся виправданий до 
свого дому, а не той; бо кожний, хто виноситься, 
буде принижений, а хто принижується, - 
вивищений.” 
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ІІ. Молитва церковної спільноти 
а. Проскомидія 
351 Священик кладе агнця у центрі дискоса на знак 
того, що воплочений, розіп’ятий і воскреслий 
Христос – осердя всесвіту й історії. Праворуч агнця 
кладе частичку на честь Пресвятої Богородиці, 
ліворуч – дев’ять частичок на честь ангельських сил 
і святих. Нижче агнця покладає ча- стички за живих, 
а ще нижче – за усопших; священик поіменно згадує 
тих, за кого вірні подавали прохання про молитву. 
Покладання частичок біля агнця на дискосі показує, 
що Христос збирає навколо Себе всю Церкву. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
352 Під час покривання й кадження дарів на 
завершення Проскомидії священик згадує про 
участь усього всесвіту у Христовому спасінні та в 
Літургії, перелічуючи кадило, звізду, вселенну, ріки, 
хвилі морські, небеса, всю землю, світ Божий. Усе 
це є висловом Божої краси й сили, усе приймає 
благословення Боже, усе співає Йому хвалу. 
 
б. Участь вірних у Проскомидії 
353 Священнослужитель звершує Проскомидію у 
святилищі за зачиненими Царськими дверима, 
однак кожен вірний теж є її безпосереднім 
учасником. Вірні беруть участь у Проскомидії, 
подаючи прохання за себе та за інших людей і 
приносячи пожертви. Покладання на одному дискосі 
«поіменних» частичок виявляє належність усіх 
вірних до одного Христового Тіла, а через це – 
сопричастя з Богом та одне з одним. Кожний є 
неповторною особою, яку Бог називає по імені. Коли 
приносимо й віддаємо Богові наші «житейські 
печалі», то виходимо за межі приватного і входимо в 
нове, церковне, соборне сопричастя. Тепер вірні 
приготовані до «спільного діла» – Літургії. 
 
354 Благословляючи кадило під час Проскомидії, 
священик мовить: «Кадило Тобі приносимо, Христе, 
Боже наш, як приємний запах духовний; Ти ж 
прийми його в пренебесний Твій жертовник і зішли 
нам благодать Пресвятого Твого Духа». Кадильний 
дим, підносячись до неба, є знаком піднесення 
нашої молитви до Бога, а наповнюючи храм, він є 
символом присутності Святого Духа. Тому на 
початку Літургії Слова священнослужитель 
обкаджує престол та ікони, а також присутніх людей 
– носіїв образу Божого. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 04/2018                                               Рік V 

 

29 січня 2018 
Митаря і Фарисея 

Препп. Павла Тебського та 
Івана Кущника 

г. 1, Єв. 1 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Друге послання 
апостола Павла до 

Тимотея 3:10-15 
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НЕДІЛЯ 28.01.2018  
Митаря і Фарисея 
Препп. Павла Тебського та Івана Кущника  
08.45 - Утрення 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПОНЕДІЛОК 29.01.2018 
Поклоніння кайданам св. ап. Петра  
 

ВІВТОРОК 30.01.2018 
† Преп. Антонія Великого  
08.30 - Божественна Літургія 
+ За померлих з родин Коваль, Сушак і Фолусєвич. . 
 

СЕРЕДА 31.01.2018 
Свв. Атанасія і Кирила, аєпп. Олександрійських 
08.30 - Божественна Літургія 
Про сили і здоров'я для Юрія Ковалика 
 

ЧЕТВЕР 01.02.2018 
Преп. Макарія Єгипетського  
08.30 - Божественна Літургія 
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 02.02.2018  
† Преп. Євтимія Великого  
08.00 - Божественна Літургія 
За Бартоша, про увільнення від злого і мир в родині. 
 

СУБОТА 03.02.2018 
Іспов. Максима; муч. Неофіта  
08.30 - Божественна Літургія 
 

НЕДІЛЯ 04.02.2018  
Блудного сина  
Ап. Тимотея; препмуч. Анастасія Перського  
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я і благословення для 
Терези Сташко в 80-ті уродини; Про здоров'я і 
благословення для Ганни Грицина в 18-ті уродини 
 

ПОРЯДОК ДУШПАСТИРСЬКИХ ВІДВІДИН 
Прошу, щоб в міру можливостей всі домашні в часі 
коляди були в дома. Коли комусь не відповідає 
зустріч по даному порядку, прошу мене повідомити, 
заплануємо так, щоб можна було зустрітись. (тел. 
796 348 352) 
 

Відносно пожертв в часі коляди, лишається це, що 
було минулого року, прошу в конвертах з написом 
КОЛЯДА (не писати призвищ!!!) приносити до церкви 
і складати на тацу, або до скриночки біля виходу з 
церкви.  
 

Вівторок 30 січня 2018 Від год. 10.30 
Rybina, Głobica, Orłowo, Żelichowo, Nowy Dwór 

Gdański 
 

Середа 31 січня 2018 від год. 10.00 
Nowa Cerkiew, Gniazdowo 

 

Четвер 01 лютий 2018 від год. 10.30 
Stegna (Morska, Gdańska, Kopernika, Jagiełły, 

Słoneczna, Elbląska) 
 

Субота 03 лютий 2018 від год. 10.00 
Groblica, Piaskowiec, Ostaszewo 

 

Понеділок 05 лютий 2018 від год. 10.30 
Płonina, Sztutowo, Stegna (Boczna, Zielona, Lipowa, 

Powst. Warsz., Grunwldzka), Kąty Rybackie 
 

КАЛЕНДАР НА СТІНУ 2018 
У продажі відривний календар на стіну. Ціна одного 
примірника 5 зл. 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Дякую для пана Юрія Ковалика з Маженціна, який у 
вівторок прийшов, щоб попрацювати при парафії. 
Пожертвува свій час і зусилля і зробив конкретне 
діло, за яке щиро дякую.  
 

ПЕРШИЙ ЧЕТВЕР МІСЯЦЯ 
В тому тижні припадає перший четвер місяця. 
Запрошую до спільної молитви Акафістом до св. 
Миколая. Маєш якусь, трудність в житті, проблему, з 
якою не вмієш собі порадити, хворієш? Або хочеш 
подякувати св. Миколаю за заступництво і поміч? 
Напиши це на карточці і принеси до храму в четвер 
на год. 17.55. Спільно будемо молитись Акафіст, 
просячи і дякуючи для св. Миколая о год. 18.00. 
Інтенції можна також писати на парафіяльному сайті 
http://www.cyganek.ndg.pl/twoja-intencja/ 

 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
Божественної Літургії відвідаю хворих і немічних зі 
Святими Тайнами. 

 

ОПИТУВАНЯ ВІДНОСНО ЗМІНИ КАЛЕНДАРЯ 
В тому році в часі душпастирських відвідин будемо 
проводити опитування відносно переходу з 
юліянського на григорянський календар. Анкет має 
характер інформаційний і не є він вирішальною 
формою питання. Опитування має дати образ 
становища вірних перемисько-варшавської 
архиєпархії до питання календаря (за яким 
способом святкувати церковні свята). 

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Софія і Ольга Бабій - 1 000 zł. 
 

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 


