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Глас 7 
Тропар воскреснийТропар воскреснийТропар воскреснийТропар воскресний    :::: Розрушив Ти хрестом 

твоїм смерть, * створив Ти розбійникові рай, * 
мироносицям плач перемінив єси, * і апостолам 
проповідати повелів єси, * що воскрес Ти, Христе 
Боже, * даючи світові велику милість. 
                            Тропар Отців, глас 8:Тропар Отців, глас 8:Тропар Отців, глас 8:Тропар Отців, глас 8: Препрославлений Ти, 
Христе Боже наш, * світила на землі – отців наших 
оснував Ти * і ними до істинної віри всіх нас 
направив Ти. * Багатомилосердний, слава Тобі. 

Кондак воскреснийКондак воскреснийКондак воскреснийКондак воскресний    ::::    Вже більше влада 
смертна не зможе людей держати, * Христос бо 
зійшов, сокрушаючи й розоряючи сили її. * 

Зв’язується ад, * пророки согласно радуються, * 
представ Спас, мовлячи тим, що в вірі: * Вийдіть, 
вірні, у воскресення. 
       Слава: Слава: Слава: Слава: Кондак Отців, глас 6:Кондак Отців, глас 6:Кондак Отців, глас 6:Кондак Отців, глас 6: Ти – із Отця 

несказанно возсіявший Син * – з жени родився 

подвійний єством. * Його видячи, не відрікаємося 

виду зображення,           * але Його, благочесно 

написавши, вірно почитаємо. * I ради того 

Церква, держачи істинну віру, * цілує ікону 

вочоловічення Христового.                                                                    

        IIII    нині: нині: нині: нині: Богородичний, глас 6:Богородичний, глас 6:Богородичний, глас 6:Богородичний, глас 6: Заступнице 
християн непостидна, * молитвенице до Творця 

незамінна, * не погорди голосами молінь 
грішників, * але випереди як благая з поміччю 
нам, що вірно співаємо Тобі: * Поспішись на 
молитву і скоро прийди на моління, * заступаючи 
повсякчас, Богородице, тих, що почитають Тебе. 
      Прокімен воскресний, глас 7: 

Господь кріпость людям своїм дасть, 
Господь благословить людей своїх миром. 

Стих:Стих:Стих:Стих: Бо праведний єси в усьому, що 
створив Ти нам . 

 
 

                                IIII    пісня Отців, глас 4:пісня Отців, глас 4:пісня Отців, глас 4:пісня Отців, глас 4:        
        Благословен єси, Господи, Боже отців наших, 
і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки . 

Алилуя: Алилуя: Алилуя: Алилуя:     

Стих : Бог богів, Господь мовив, і призвав землю 
від сходу сонця до заходу . 

Стих:Стих:Стих:Стих: Зберіть Йому преподобних Його, що 
заповідують завіт Його в жертвах . 

Причасний:Причасний:Причасний:Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте 
Його в вишніх . 

Другий:Другий:Другий:Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим 
належить похвала .  
 

 

 

 
14  А вийшовши Ісус, побачив силу народу 
і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. 15  
Якже настав вечір, підійшли до нього його учні 
й кажуть: “Пусте це місце та й час минув уже. Відпусти 
людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи.” 
16  А Ісус сказав їм: “Не треба їм відходити: дайте ви їм 
їсти.” 17  Вони ж мовлять до нього: “Ми маємо тут 
тільки п'ять хлібів і дві рибі.” 18  Тоді він каже: 
“Принесіть мені їх сюди.” 19  І, звелівши народові 
посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі 
до неба, поблагословив і розламав ті хліби, і дав 
учням, а учні – людям. 20  Всі їли до наситу 
й назбирали куснів, що зосталися, дванадцять кошів 
повних. 21  Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч 
чоловіків, окрім жінок та дітей. 22  І зараз же спонукав 
учнів увійти до човна й переплисти на той бік раніше 
від нього, тим часом як він відпускав народ. 
 

 
 

 

 

10  Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса 
Христа, щоб ви всі те саме говорили; щоб не було 
розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім 
розумінні й у одній думці. 11  Я бо довідався про вас, 
мої брати, від людей Хлої, що між вами є суперечки. 12  
Казку ж про те, що кожен з вас говорить: «Я - Павлів, 
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а я - Аполлосів, а я -Кифин, а я - Христів.» 13  Чи ж 
Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? 
Або хіба в Павлове ім'я ви христилися? 14  Дякую 
Богові, що я нікого з вас не охристив, крім Криспа та 
Ґая, 15  щоб не сказав хтось, що ви були охрищені в 
моє ім'я. 16  Охристив я теж дім Стефана; а більш не 
знаю, чи христив я когось іншого. 17  Христос же послав 
мене не христити, а благовістити, і то не мудрістю 
слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. 18  Бо 
слово про хрест - глупота тим, що погибають, а для 
нас, що спасаємося, сила Божа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДІЛЯ –26 .07.2015       8- Нд. по Зісланні 
10.00 – Служба Божа   
+ Меланія, Миколай Сосновський і всіх з род. 
Сосновських; + Софія, Василь Чопор; + Генрика 
Яскульска 
 

14.00 – Служба Божа 
за здоров`я, Боже благословення у 15 річницю 
вінчання для Христини і Дарюша Ковальчик і їх дітей 
Матеуша і Ігора 
 
ПОНЕДІЛОК - 27.07.2015  Ап. Акили    

8.00    Служба Божа  
 

ВІВТОРОК - 28.07.2015    ††††    Рівноап. Володимира Великого, Рівноап. Володимира Великого, Рівноап. Володимира Великого, Рівноап. Володимира Великого,     

князя Київськогокнязя Київськогокнязя Київськогокнязя Київського    

8.00    Служба Божа  
 

СЕРЕДА - 29.07.2015  Свщмч. Атеногена й 10-х його учнів 

8.00    Служба Божа  
+ Еміля і Володимир Дутка Пєх і всіх померлих з 
родини Дутка  та Гашинських 
    

ЧЕТВЕР - 30.07.2015  Вмуч. Маріни 
8.00    Служба Божа  
+ Гелена Семен 
 

П'ЯТНИЦЯ - 31.07.2015    Мучч. Якинта й Еміліяна 

8.00    Служба Божа  

+ Анастазя і Григорій Пєх і всіх померлих з родини 
Мончак  та Пєх 
 
 

СУБОТА – 1.08.2015    Преп. Макрини, сестри св. Василія Вел.; 

преп. Дія 

8.00    Служба Божа  
За здоров`я, Боже благословення і усі потрібні ласки 
для Марійської Дружини 
 

 
 

НЕДІЛЯ – 02.08.2015      9-а Нд. по Зісланні  

                                                          ⊕ Прор. Іллі  

 
08.45 – Служба Божа   
+ Йосиф Хмарич 2 р.см. 

10.00 – Служба Божа   

+ Бронислава Улянюк 1 р.см. 

14.00 – Служба Божа 
Благодарественна до Бога Отця за український нарідБлагодарественна до Бога Отця за український нарідБлагодарественна до Бога Отця за український нарідБлагодарественна до Бога Отця за український нарід    

 
Оголошення    

 
 
 

Пригадуємо що у першу п`ятницю місяця відвідини 

хворих - прошу зголошувати   

                609939021 о. Іван Галушка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парафіян які хотіли б фінансово підтримати  

побудову бічних вівтарів у наший церкві, а також  

ремонт сходів, огорожі тощо, просимо переказувати  

кошти  на будівельний рахунок парафії з допискою  

„darowizna na …” ( вказати мету переказу). На столику 

при виході з церкви можна взяти картки  з номером 

рахунку 

    

    

В справах адміністрацийних нашої паркафї просимо В справах адміністрацийних нашої паркафї просимо В справах адміністрацийних нашої паркафї просимо В справах адміністрацийних нашої паркафї просимо 

оооо    контактконтактконтактконтакт    

з отцем парохомз отцем парохомз отцем парохомз отцем парохом    Іваном ГалушкІваном ГалушкІваном ГалушкІваном Галушкоюоюоюою    

моб. тел.: +48 609 939 021    

    

РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 


