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Тропарі

Тропар (глас 3):     Нехай веселяться небесні, нехай
радуються земляни, бо показав владу рукою 
Своєю Господь. Він смертю смерть подолав, 
первістком з-поміж мертвих став, визволив нас 
із глибин аду, і подав світові велику милість.    
Тропар (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 (глас 3):     Воскрес Ти нині з гробу, Щедрий,
і нас вивів із брам  смерти; нині Адам веселиться і
радіє Єва, разом же і пророки з  патріярхами 
безустанно оспівують божественну могутність 
влади Твоєї.                                                               
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.        
Кондак (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.                                                                              
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Богородичний (глас 4):    Йоаким і Анна 
народженням Твоїм, Пречиста, з неслави 
бездітности, Адам же і Єва від тління смерти 
визволилися. 3вільнений від вини за гріхи, Твій 
народ святкує, взиваючи: Неплідна  народжує 
Богородицо і кормительку Життя нашого. 
Прокімен (глас 3):   Співайте Богові нашому, 
співайте; співайте цареві  нашому, співайте (Пс 
46,7).                                                                                       
Стих:    Всі народи, заплещіть руками, кликніть 
до Бога голосом радости (Пс 46,2).                
Прокімен (глас 7):    Чесна перед Господом смерть
преподобних його (Пс 115,6).                     
Причасний        Хваліте Господа з небес, хваліте 
Його на висотах (Пс 148,1).                                
Другий      Радуйтеся, праведні, у Господі, правим 

належить похвала  (Пс 32,1).

18 та що, звільнившися від гріха, стали слугами
праведности. 19 Я говорю по-людському, через
неміч  вашого  тіла.  Бо  так,  як  ви  колись
віддавали ваші члени на служіння нечистоті  і
беззаконню,  щоб  жити  беззаконно,  так  тепер
віддайте ваші члени на служіння праведності,
на освячення. 20Коли ж ви були слугами гріха,
ви були вільні від праведности. 21 Які ж плоди
ви  тоді  мали?  Того  ви  тепер  соромитеся,  бо
кінець їхній - смерть. 22Тепер же, звільнившися
від гріха  і  ставши слугами Богові,  маєте ваш
плід на освячення, а кінець - життя вічне. 23 Бо
заплата за гріх - смерть, а дар ласки Божої -
життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашім.

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.

Євангелія від 
Матея 8:5-13



РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ - 6.07.2014 гл. 3
Всіх Святих українського народу 
Муч. Агрипіни
10.00 – Служба Божа
+Дарія Зорена
14.00 – Служба Божа
+ Андрій, Іван, Єва, Теодор, Петро, Параскевія з 
родини Доскоч, Михайло, Катерина з родини 
Крись

ПОНЕДІЛОК - 7.07.2014
 Різдво св. Йоана Христителя  
10.00 – Служба Божа
+ Станислав Біль

ВІВТОРОК - 8.07.2014
Препмуч. Февронії  
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 9.07.2014
Преп. Давида Солунського  
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 10.07.2014
Преп. Самсона, лікаря 
7.30 – Служба Божа
+Петро, Катерина, Іван, Євгенія з родини Піскор

П'ЯТНИЦЯ - 11.07.2014
Перенес. мощей безсрібн. Кира й Івана
7.30 – Служба Божа  

СУБОТА – 12.07.2014
⊕ Верх. апп. ПЕТРА І ПАВЛА 
16.00 – Вінчання
Нісєвіч Юстина і Ярослав Салік

НЕДІЛЯ - 13.07.2014 гл. 4
 †  Собор 12-ох апп. 
10.00 – Служба Божа
+Петро Івахів
14.00 – Служба Божа
Подяка за ласки, одержані у день Першого 
Святого Причастя Павла Дякова і про здоров'я 
для Петра 
18.00 – Служба Божа
6-а річниця шлюбу Михайла і Марійки 
Островських

Іменини Митрополита Івана Мартиняка

У  понеділок  7-го  липня  Митрополит  кир.  Іван
Мартиняк   святкуватиме  потрійний  ювілей:  75-
ліття  з  дня  народження,  50-ліття  ієрейських
свячень,  25-ліття  єпископської  хіротонії.
Поручаємо його особу Вашим молитвам.

Проща до Хшанова 12.07.2014

Охочих  на  організований  виїзд  просимо
записуватись у список на столику при газетах (до
вівторка 8.07). Виїзд о г. 6.00 від церкви.

Благодарна Служба Божа о. Павла Поточного

Відбудеться у неділю 13-го липня о 10.00. 
 

Концерт українського хору з Едмонтону
(Канада)

Відьудеться у понеділок, 21-го липня, о год. 19.30
у нашій церкві. Щиро запрошуємо.

Збір коштів на потреби українського війська

Сьогодні,  6.07.2014, після першої Служби Божої
проводитиметься  збірка  коштів  на  потреби
українського війська. Докладнішу інформацію про
те, як ці кошти будуть використані, а також номер
банківського  рахунку,  куди  їх  можна
перераховувати, подані на окремому листку. 

 
Зміна банківських рахунків нашої парохії

Рахунок на будову
15 1240 5598 1111 0010 5702 9077
 Рахунок на утримання парохії 

(Господарське конто)
42 1240 1590 1111 0000 1452 9124 

Вітаємо всіх Іванів, Петрів та Павлів нашої
парохії з Іменинами!

МНОГАЯ ЛІТА!


