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Змінні частини
Празник найсолодшого Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса
Христа, Чоловіколюбця
Антифон 1
Стих 1: Як возлюблені оселі Твої, Господи сил. * Прагне, ба
й пропадає душа моя до дворів Господніх (Пс. 83,2-3).
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас.
Стих 2: Серце моє і тіло моє * возрадувалися Богом живим
(Пс. 83,3).
Молитвами Богородиці:
Стих 3: Бо птиця знайшла собі храмину * і горлиця собі
гніздо, де покладе пташат своїх (Пс. 83,4).
Молитвами Богородиці:
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці:
Антифон 3
Стих 1: Видало серце моє слово добре, * говорю я про
діла мої цареві (Пс. 44,2).
Тропар, глас 6: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, * бо,
ніякого одвіту не знаю чи, * оцю Тобі молитву як Владиці ми,
грішні, приносимо: * Помилуй нас.
Стих 2: Гарний красою понад синів людських, * вилилася
врода на губах Твоїх (Пс. 44,3).
Тропар: Помилуй нас, Господи:
Стих 3: Красою Твоєю і добротою Твоєю: * і натягни лук, і
успівай, і царюй, істини ради, і лагідности, і справедливости (Пс.
445).
Тропар: Помилуй нас, Господи:
Вхідне: Сповідуйтеся Господеві, бо він благий, * бо на віки
милість Його (Пс. 117,1).
Тропар: Помилуй нас, Господи:
Слава, і нині: Кондак, глас 8: Непереможний Владарю і
Господи, * ада переможцю, * я, врятований від вічної смерти, *
похвалу виписую Тобі, творіння і раб Твій, * але Ти, що маєш
милосердя несказанне, * від усяких бід визволи мене, що взиваю:
* Ісусе, Сину Божий, помилуй мене.
Прокімен, глас 4: Повім ім’я Твоє братії, посеред церкви
оспівуватиму Тебе (Пс. 21,23).
Стих: Молитви мої воздам перед тими, що бояться Його
(Пс. 21,26).
Апостол: до Євреїв 2,11-18.
Алилуя, глас 6: Схаменуться і навернуться до Господа всі
кінці землі (Пс. 21,28).
Стих: I поклоняться перед Ним усі батьківщини народів
(Пс. 21,28).
Євангеліє: Йоана 3,13-17.
Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя,
найсолодшого Ісуса – Чоловіколюбця.
I ірмос, глас 2: Від Бога – Бога Слово, що несказанною
мудрістю прийшов обновити Адама, їддю у тлінь впалого тяжко,

що від Святої Діви несказанно ради нас воплотився, вірні
однодумно піснями величаємо.
Причасний: Виділи всі кінці землі спасення Бога нашого
(Пс. 97,3). Алилуя, тричі.

Євангелія від Матея
10:32-36;11:1
32

Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я
33
визнаю перед моїм Отцем небесним. Хто ж мене
зречеться перед людьми, того й я зречусь перед Отцем
34
моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир
35
на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч.
Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її
36
матір'ю і невістку з її свекрухою. І ворогами чоловіка
1
будуть його домашні. Коли Ісус скінчив настановляти
дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й
проповідувати по містах їхніх.
Послання апостола Павла
до Римлян 9:69:6-19
6

Воно не так, щоб слово Боже не здійснилося: бо не всі ті,
7
що від Ізраїля - ізраїльтяни; і не тому, що нащадки
Авраама - всі діти, але: «Від Ісаака назоветься твоє
8
потомство», тобто, не тілесні діти - то діти Божі, але діти
9
обітниці вважаються за нащадків. Слово ж обітниці таке:
10
«Цієї самої пори я прийду, і буде син у Сари.» Ба більше:
11
Ревека зачала від одного ложа батька нашого Ісаака;
коли ж вони ще й не народились і нічого доброго чи злого
12
не зробили, - щоб постанова Божа була за вибором, не
від діл, але від того, який кличе, - їй було сказано: «Старший
13
молодшому буде служити!» Як написано: «Якова
14
полюбив я, Ісава ж зненавидів.» Що ж скажемо? Що Бог
15
несправедливий? Зовсім ні! Бо він каже Мойсеєві:
«Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким
16
хочу змилосердитися.» Отже це - не справа того, хто
17
хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Письмо бо
каже фараонові: «Власне, на те я тебе поставив, щоб на тобі
показати мою силу і щоб по всій землі славилося моє ім'я.»
18
Отож, кого він хоче, того милує, а кого хоче, того чинить
19
затверділим. Скажеш, отже, мені: «Чому ще хтось
докоряє? Хто бо спротивиться його волі?»

Оголошення

22 червня 2015р.
2015р в понеділок Закінчення Навчального Року
Української Мови та Релігії розпічнется Службою Божою
РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

в год 17.00 і урочистою лінійкою в парафіяльному залі.
23 червня 2015р.
2015р О 17г в вівторок відбудется катехеза для
молоді

НЕДІЛЯ - 21.06.2015
10.00 – Служба Божа

3-я Нд. по Зісланні

+ з родини Фолюсєвіч, Гринюка і Марія Демко
14.00 – Служба Божа

+ з родини Типів

В суботу 27.07.201
27.07.2015
.07.2015р. відбудеться
в Орнеті і храмовий праздник

посвячення Церкви

Запрошення

18.00 – Служба Божа

+ Данута Тепило
ПОНЕДІЛОК - 22.06.2015
7.30 Служба Божа
17.00 Служба Божа

За Боже благословення і здоров'я
для Ані Довгань і Зенона Лось і іх родин
ВІВТОРОК - 23 .06.2015
7.30 – Служба Божа
17.00 - катехеза для молоді
СЕРЕДА - 24.06.2015
7.30 – Служба Божа

В суботу 11
черговий Відпуст
11.07.2015
.07.2015р. відбудеться
у Хшанові.
Програма
9.30 – Молебен до Матері Божої
10.00 - Архиєрейська Служба Божа
- Панахида за + о. Митр. М. Ріпецького,
- почастунок для всіх
- Концерт Релігійної Пісні (хор „Камертон” з
Ґіжицка) і в тракті вспомини про покійного о.Митр. М.
Ріпецького.
Сердечно запрошуємо – Хшаново чекає Вас!!!

+ Іван Семен

о. Григорій А. Столиця і Рада Парафіяльна

ЧЕТВЕР - 25.06.2015
7.30 – Служба Божа
П'ЯТНИЦЯ - 26.06.2015
7.30 – Служба Божа

За Боже благословення і здоров'я
для Ірини і Хенрика в 39 річницю шлюбу
СУБОТА – 27.06.2015 † Співстр. Пресв. Богородиці
7.30 – Служба Божа

+ Іван Гулєвич
10.00 – хрещення - Франциск Крик
НЕДІЛЯ – 28.06.2015
10.00 – Служба Божа

4-я Нд. по Зісланні

+ Антоніна Каламей
14.00 – Служба Божа

За Боже благословення і здоров'я
для Павла Куціо в першу річницю нородження
і 60ліття бабці Павла - Халини Вальницької

Щиро запрошуємо усіх бажаючих на проби хору,
хору які
відбуваються по четвергах о 1919-й год. в парафіяльному
домі.
- Пригадуємо про пожертви на прибирання
прибирання церкви та
приходства. Оплати (10zł місячно від родини) можна
здійснити у п. Ірени Дербін або Марисі Кішеня
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