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Тропарі

Тропар воскресний, гл. 6
Ангельські сили на гробі Твоїм * і ті, що стерегли,
змертвіли * і стояла Марія у гробі * шукаючи
пречистого тіла Твого. * Полонив Ти ада та не
спокусився ним, * зустрів єси Діву, даруючи життя. *
Воскреслий з мертвих слава Тобі.
Тропар свята, гл. 4 Різдво Твоє, Богородице Діво,
*радість звістило вселенній, * з Тебе бо засяяло
Сонце правди - Христос Бог наш. * Він, розрушивши
клятву, дав благословення * і, ударемнивши смерть,
* дарував нам життя вічне.
Слава, гл. 6,
Кондак воскресний
Життєначальною долонею *
умерлих із мертвих долин * Життєдавець воскресив
усіх - Христос Бог, * воскресення подав людському
родові. * Він бо всіх Спаситель, воскресення і життя,
і Бог усіх.
І нині, гл. 4
Кондак свята 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 воскресний, гл. 6 Спаси, Господи, людей
Твоїх і благослови насліддя твоє.
Стих До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб
не відвертався Ти мовчки від мене.
Прокімен, пісня Богородиці, гл. 3
Величає душа моя Господа і возрадувався дух мій у
Бозі, Спасі моїм, дух мій у Бозі, Спасі моїм.
Алилуя Хто живе в помочі Всевишнього, під
покровом Бога небесного оселиться.
Стих Слухай дочко і споглянь, і прихили вухо Твоє.
Замість Достойно приспів: Величай, душе моя,
з неплідної нарожену Діву Марію.

І ірмос, гл. 8 Чуже матерям дівсво і чудне дівам
дітородження. На тобі, богородице, обоє
довершилися. Тому тебе ми, всі племена землі,
безустанно величаємо.
Причасний Хваліте Господа з небес, хваліте Його в
вишніх.
Чашу спасення прийму і ім'я Господнє призову.
Апостол: Лист до
Филип'ян 2:5-11
бо у вас повиннi бути тi самi почування, як i в Христi
Iсусi: Вiн, будучи образом Божим, не вважав за захват
бути рiвним Боговi‚ але принизив Себе Самого,
прийнявши образ раба, зробившись подiбним до
людей, i з вигляду став як чоловiк; упокорив Себе, був
слухняним аж до смерти, i смерти хресної. Тому i Бог
звеличив Його i дав Йому iм’я вище над усяке iм’я,
щоб перед iменем Iсуса схилилося всяке колiно
небесних, земних i пекельних i всякий язик
сповiдував, що Господь Iсус Христос у славу Бога
Отця.

Євангеліє від
Луки10:38-42,11:27-28
Сталося ж, як ішли вони, то увійшов Він у одно село;
тут жінка одна, на ім'я Марта, прийняла Його в свій
дом.
У неї була сестра, що звалась Марія, котра, сівши у ніг
Ісусових, слухала слово Його.
А Марта клопоталась великою послугою і,
підійшовши, сказала: Господи! чи Тобі ж байдуже, що
сестра моя покинула мене одну услугувати? Скажи їй,
нехай мені поможе.
Ісус же, одповідаючи, сказав їй: Марто, Марто! ти
турбуєшся та клопочешся про многе.

А одного тільки треба. Марія ж вибрала благу
частину, яка не одніметься від неї.
Сталося ж, як Він се говорив, одна жінка, піднявши
голос з народу, сказала Йому: блаженна утроба, що
Тебе носила, і груди, що Ти ссав.
А Він сказав: одже ж блаженні ті, що слухають слово
Боже і держать його.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
НЕДІЛЯ - 21.09.2014 гл. 6
РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, 15-а Нд. по
Зісланні
10.00 – Служба Божа
+Пелагія, Анна, Михайло, Андрій з род. Макисько
14.00 – Служба Божа
Благодарственна до Бога Отця за український нарід
18.00 – Служба Божа

ПОНЕДІЛОК - 22.09.2014
Праведних Йоакима й Анни; муч. Северіяна
7.30 – Служба Божа
Григоріанка за +Григорія Лонишина
18.00 – Служба Божа
+Юрій Четирба

П'ЯТНИЦЯ - 26.09.2014
Передсвяття Воздвиження
Свщмч. Корнилія
7.30 – Служба Божа
За благословеня і успіхи у навчанні для Адріяна
18.00 – Служба Божа
Григоріанка за +Григорія Лонишина

СУБОТА – 27.09.2014
ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО
10.00 – Служба Божа
Про благословення для п. Михайла в день його
уродин
14.00 – Служба Божа
За всіх +воїнів, що віддали життя за Україну
18.00 – Служба Божа
Григоріанка за +Григорія Лонишина

НЕДІЛЯ - 28.09.2014 гл. 7
16-а Нд. по Зісланні
Вмуч. Микити
10.00 – Служба Божа
+Ришард, +з род. Баран
14.00 – Служба Божа
В наміренні 18-ї річниці з дня народження Наталії
Щербік
E-мейл Парохіяльної Ради
Заохочуємо членів нашої парохії до надсилання
пропозицій, запитань та ін. до Парохіяльної Ради на
електронну адресу:
rada.cerkiewna@gmail.com

ВІВТОРОК - 23.09.2014
Мучч. Минодори, Митродори й Німфодори
7.30 – Служба Божа
За +батьків, рідних, жінок, чоловіків, сестер, братів,
друзів і всіх патріотів України
18.00 – Служба Божа
Григоріанка за +Григорія Лонишина

СЕРЕДА - 24.09.2014
Преп. Теодори Олександрійської
7.30 – Служба Божа
+Іван Хруник і його родичі Яцек і Єва
Іван, Катерина Угури
18.00 – Служба Божа
Григоріанка за +Григорія Лонишина

ЧЕТВЕР - 25.09.2014
Віддання Різдва Пресв. Богородиці
Свщмч. Автонома
7.30 – Служба Божа
+Юлія і Іван Бугай
18.00 – Служба Божа
Григоріанка за +Григорія Лонишина
Рахунок на утримання парохії (Господарське конто)
42 1240 1590 1111 0000 1452 9124
Рахунок на будову
15 1240 5598 1111 0010 5702 9077

