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Змінні частини

Євангеліє неділі: Матея 8,5-13. I святим: Матея
5,1-16.

Неділя 4,всіх святих українського народу
Тропар воскресний, глас 3: Нехай веселяться
небесні, нехай радуються земнії, * бо сотворив владу
рукою Своєю Г осподь, * подолав смертю
смерть, первенцем мертвих став, * з безодні ад ізбавив
нас і подав світові велику милість.
І святим, глас 4: Христославні князі і святителі, *
преподобні і мученики, * і незламні ісповідники всіх часів
християнської України, * моліть Христа Бога, щоб Він
споглянув ласкавим оком на наш народ, * і дав йому ласку
витривати у вірі, * і щоб спаслися душі богомольних вірних,
* що вшановують священну вашу пам’ять.
Кондак воскресний, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу,
Щедрий, * і нас возвів Ти із врат смертних, * днесь Адам
ликує і радується Єва, * а разом пророки з патріярхами
неперестанно оспівують * божественну могутність влади
Твоєї.
Слава: Кондак святим, глас 4: Ясними світилами ви
сяєте, Богом натхненні праведники нашої Церкви, * і
прикладом заохотливим служите громадам вірних * по
всьому християнському світі. * Тому-то в покорі схиляємо
перед вами наші голови, * дякуючи великому і
вселаскавому Богові, * що вчинив вас нашими
заступниками в небі * і молільниками за душі наші.
I нині: Богородичний, глас 4: Йоаким і Анна з неслави
бездітности * і Адам і Єва від тління смерти визволилися,
Пречиста, * у святім різдві Твоїм. * Його празнують люди
Твої, * з провини прогрішень ізбавлені, * як кличуть до
Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і кормительку життя
нашого.
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому,
співайте; співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7).
Стих: Всі народи, заплещіте руками,
воскликніть Богові голосом радости (Пс. 46,2).
I святим, глас 7: Чесна перед Г осподом
смерть преподобних Його (Пс. 115,6).
Апостол неділі: до Римлян 5,18-23. I святим:
до Римлян 8,28-39Алилуя, глас 3: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не
посоромився навіки (Пс. 30.2).
Стих: Будь мені Богом захисником і домом
прибіжища, щоб спасти мене (Пс. 30.3).
I святим, глас 4: Блажен муж, що боїться Господа,
заповіді Його дуже любі Йому (Пс. 111,1).

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в
вишніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим
належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.
Євангелія від Матея
8:5-13
5

Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до
нього сотник, благаючи його словами: 6 “Господи,
слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться
тяжко.” 7 Ісус каже до нього: “Я прийду
й оздоровлю його.” 8 Тоді сотник у відповідь мовив:
“Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою
покрівлю, але скажи лише слово і слуга мій
видужає. 9 Бо і я теж підвладний чоловік, маю
вояків під собою, і кажу цьому: Іди, – і йде, а тому:
Ходи, – і приходить; і слузі моєму: Зроби це, – і він
робить.” 10 Почувши це Ісус, здивувався і сказав
тим, що за ним ішли: “Істинно кажу вам: Ні в кого
в Ізраїлі я не знайшов такої віри. 11 Кажу вам, що
багато прийде зо сходу й заходу, і засядуть
з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небеснім,
12
а сини царства будуть викинуті геть у темряву
кромішню, де буде плач і скрегіт зубів.” 13 І сказав
Ісус сотникові: “Йди, хай тобі станеться за твоєю
вірою!” І видужав слуга тієї ж години.
Послання апостола Павла
до Римлян 5:18-23

18

І, таким чином, як через переступ одного на всіх
людей прийшов засуд, так через чин справедливости
одного на всіх людей приходить життєдайне
оправдання. 19 Бо як через непослух одного чоловіка
багато людей стали грішниками, так через послух
одного багато людей стане праведними. 20 Закон же
прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився
гріх, там перевершила ласка, 21 щоб, як панував гріх
зо смертю, так панувала і ласка через оправдання на
вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого.

Оголошення

4 і 5 липня 2015 р. В Гурові відбудет ся
7- “Е-Коломия”. Початок о 18 г .

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 28.06.2015
10.00 – Служба Божа

4-я Нд. по Зісланні

4 липня 2015 р. В Круклянках відбудется “Ніч
Купала”. Початок о 18 г .

Івана

Бажаючих поїхати до Хшанова організованим транспортом
просимо вписуватись у список при виході з церкви.

+ Антоніна Каламей
14.00 – Служба Божа

За Боже благословення і здоров'я для Павла
Куц о в першу річницю народження і 60-ліття
бабці Павла - алини Вальницької.
ПОНЕДІЛОК - 29.06.2015 Свят. Тихона, єп. Аматунського
7.30 Служба Божа
ВІВТОРОК - 30.06.2015 Мучч. Мануїла, Савела та Ізмаїла
7.30 – Служба Божа
СЕРЕДА - 01.07.2015 Муч. Леонтія
7.30 – Служба Божа

В наміренні Марійської Дружини
ЧЕТВЕР - 02.07.2015 † Ап. Юди, брата
Господнього
7.30 – Служба Божа

+ Юрій, Катирина, Володимир Піскір
П'ЯТНИЦЯ - 03.07.2015
7.30 – Служба Божа

Свщмч. Методія, єп. Патарського

СУБОТА – 04.07.2015 Муч. Юліяна Тарсійського
7.30 – Служба Божа

+ Іван Гулаєвич
НЕДІЛЯ – 05.07.2015
5-я Нд. по Зісланні
9.45 – Хрещення – Марися і Кая Мельник
10.00 – Служба Божа

+ Петро Івахів

Запрошення
14.00 – Служба Божа

+ Наталя Бревк і Зенон Бриль
18.00 – Служба Божа

+ Андрій Доскоч

В суботу 11.07.2015 р. відбудеться
черговий
Відпуст 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 спомини про покійного о.Митр. М.
Ріпецького.
Сердечно запрошуємо – Хшаново чекає Вас !!!

о. Григорій А. Столиця і Рада Парафіяльна
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