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Тропарі
Тропар, глас 4: Світлую воскресення проповідь *
від ангела взнавши, Господні учениці, *
і прадідне осудження відкинувши, * апостолам,
хвалячися, мовили: * Повалилася смерть,
воскрес Христос Бог, * даруючи світові велику
милість.
Тропар, глас 8: На всю землю вийшло вістування
ваше, святії,* бо, прийнявши Духа у вогненних
язиках, ви ідольську лесть спалили* і мережею
словес людей заблудлих зловили ви у віру,* тому
небеса повідають вашу славу,* а створена вами
основа сповіщає,* і ми з ними кличемо в пам'ять
вашу: * Спаси Боже, всіх нас,* молитвами
дванадцяти апостолів Твоїх.
Слава:
Кондак глас 4: Спас і Ізбавитель мій * із гробу як
Бог * воскресив від узів земнороджених * і врата
адові .сокрушив, * і як Владика * воскрес
тридневний.
І нині:
Кондак, глас 2: Камінь Христос каменя віри нині
прославляє світло,* найзнаменитішого з
мучеників і з Павлом увесь
дванадцятичисленний собор.* Їх пам'ять творячи
з вірою, прославляємо Того, що їх прославив.
Прокімен, глас 4: Як величні діла твої, Господи,
все премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24).
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи,
Боже мій, Ти дуже величній (Пс. 103,1).
Стих: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук
Його сповіщає твердь (Пс. 18, 2).
Прокімен, глас 8: На всю землю вийшло вістування їх
і до кінців вселенної глаголи їх (Пс. 18, 5).

Алилуя: Натягни лук і успівай, і царюй, істини
ради і лагідности, і справедливости (Пс.44,5).

Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів
Ти беззаконня (Пс. 44,8).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в
вишніх (Пс. 148,1).
Причасний: На всю землю вийшло вістування їх і до
кінців вселенної глаголи їх (Пс. 18, 5). Алилуя (тричі).

Послання апостола
Павла до
Римлян 10:1-10

1

Брати, бажання мого серця і моя молитва до Бога
за них, щоб вони спаслися. 2 Я бо їм свідчу, що
вони мають ревність Божу, та вона не розумна.3 Не
розуміючи Божої справедливости й шукаючи
установити свою власну, вони не покорилися
справедливості Божій. 4 Бо мета закону - Христос,
на оправдання кожного, хто вірує. 5 Мойсей про
праведність, що від закону, пише: «Той, хто його
виконує, буде ним жити.» 6 А справедливість, що
від віри, так говорить: «Не кажи у твоїм серці: Хто
зійде на небо?» - тобто: Христа звести
додолу; 7 або: «Хто зійде в безодню?» - тобто: щоб
вивести Христа з мертвих. 8 Що, отже, вона каже?
«Близько тебе слово: в твоїх устах і в твоїм серці»,
тобто, слово віри, що його проповідуємо. 9 Бо коли
ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і
віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з
мертвих, то спасешся, 10 бо серцем вірується на
оправдання, а устами визнається на спасіння.
Євангелія від Матея
8:28-9:1

Коли ж він прибув на той бік, у край гадаринський,
зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць,
але такі люті, що ніхто не міг перейти тією
дорогою. 29. І почали кричати: “Що нам і тобі, Сину
Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед
часом?” 30 Оподаль же від них паслося велике
стадо свиней. 31 Біси попросили його: “Як ти нас
виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней.” 32 “Ідіть”

– сказав їм. І вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді
то все стадо кинулося з кручі в море й утопилося в
хвилях. 33 А пастухи повтікали й, прибігши в місто,
все розповіли, а й про біснуватих. 34 Тоді все місто
вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його,
попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. 1 Сівши у
човен, він переплив назад і прибув у своє місто.

+Йосифа і Ілля Юренко
14.00 – Служба Божа
Про здоров'я і благословення Боже для Марії
Мстислав
18.00 – Служба Божа
+Ярослава Марцінюк

Концерт українського хору з Едмонтону (Канада)
Відьудеться у понеділок, 21-го липня, о год. 19.30 у
нашій церкві. Після концерту відбудеться спільний
почастунок в парохіяльній залі. Щиро запрошуємо.
Дуже просимо наших
солодощі на цю зустріч.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
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

ПОНЕДІЛОК - 14.07.2014
Безсрібн. і чудотв. Косми і Дам'яна
7.30 – Служба Божа
18.00 – Служба Божа
+ Анна Щетинська (3-а річн. смерті)

ВІВТОРОК - 15.07.2014
† Покладення Ризи Пресв. Богородиці у Влахерні
7.30 – Служба Божа
+ Володимир Бунько

пань-господинь

принести

Гаряче запрошуємо також усіх охочих допомогти в
приготуванні зали, у середу, 16-го липня, о 16-ій год.

Збір коштів на потреби українського війська
Минулої неділі, 6.07.2014, у нашій церкві відбулася
збірка коштів на потреби українського війська.
Було зібрано 1964 зл. Всім жертводавцям щиро
дякуємо.
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

СЕРЕДА - 16.07.2014
Муч. Якинта; свят. Анатолія, патр. Царгород.
7.30 – Служба Божа
18.00 – Служба Божа
+ Володимир Влашинович

ЧЕТВЕР - 17.07.2014
Свщмч. Павла Гойдича; свят. Андрія, єп.
Критського; преп. Марти
7.30 – Служба Божа

E-мейл Парохіяльної Ради
Заохочуємо членів нашої парохії до надсилання
пропозицій, запитань та ін. до Парохіяльної Ради на
електронну адресу:
rada.cerkiewna@gmail.com
Екскурсія до Львова

П'ЯТНИЦЯ - 18.07.2014
† Преп. Атанасія Атонського
7.30 – Служба Божа

СУБОТА – 19.07.2014
Преп. Сісоя Великого
7.30 – Служба Божа

НЕДІЛЯ - 20.07.2014 гл. 4
Препп. Томи й Акакія
10.00 – Служба Божа

З 12 серпня до 18 серпня організується виїзд для
дітей і батьків до Львова. Ціна поїздки 600 злотих від
особи. Зголошення приймаються до 3 серпня. При
зголошенні необхідно вплатити по 300 злотих від
особи. Повну суму просимо вплатити до 3 серпня.
Зголошення приймає с. Магдалина (тел. 723 323 762)
та п. Мирослава Четирба (тел. 608 488 012) (цього
тижня зголошення приймаються під номером
781 128 422).

