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Змінні частини
Тропар (г. 7): Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,*
отворив Ти розбійникові рай,* мироносицям плач
перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів єси,* що
воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику милість.
Тропар (г 4): Днесь благовоління Божого
предзображення* і спасення людей проповідання,* у
Божому храмі Діва ясно з’являється* і Христа всім
предзвіщає.* Їй і ми голосно закличмо:* Радуйся,
промислу Створителя сповнення.
Слава: Кондак (г. 7): 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 воскресіння.
І нині: Кондак (г. 4): Пречистий храм Спасів,*
дорогоцінна світлиця і Діва,* священна скарбниця Божої
слави* днесь уводиться в дім Господній,* благодать з
собою вводячи,* що в Дусі божественнім,* яку оспівують
ангели Божі:* Вона є оселя небесна.
Прокімен (г. 7): Господь кріпость людям своїм
дасть, Господь благословить людей своїх миром (Пс.
28,11).
Стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть
Господеві молодих баранців (Пс. 28,11).
Апостол:
Еф. 221 зач.; 2, 14-22.
14. Браття, Христoс — наш мир, він, що зробив із
двох одне, зруйнувавши своїм тілом стіну, що була
перегородою, тобто ворожнечу, 15. і скасував закон
заповідей своїми постановами на те, щоб із двох зробити
в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, 16. і
щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест,
убивши на ньому ворожнечу. 17. Він прийшов і благовістив
мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько; 18.
бо через нього, одні й другі, маємо доступ до Отця в однім
Дусі. 19. Отже, ви не чужинці більше і не приходні, але
співгромадяни святих і домашні Божі, 20. збудовані на
підвалині апостолів і пророків, а наріжним каменем –
самим Ісус-Христом. 21. На ньому вся будівля, міцно
споєна, росте у святий храм у Господі; 22. на ньому ви теж
будуєтеся разом на житло Бога в Дусі.

Алилуя (г. 7): Благо є сповідуватися Господеві і
співати імені Твоєму, Всевишній (Пс. 91,2).
Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину
твою на всяку ніч (Пс. 91,3).
Євангеліє:
Лк. 39 зач. 8, 41-56.
41. В той час один чоловік приступив до Ісуса, Яір
на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса,
він став просити зайти до нього в хату, 42. бо була в нього
дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І
як він ішов туди, люди тиснулися до нього. 43. Аж тут якась
жінка, що була хвора дванадцять років на кровотечу й
витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не
міг її зцілити, 44. підійшовши ззаду, доторкнулась краю
його одежі і вмить стала здоровою – спинилась її
кровотеча. 45. Ісус спитав: – Хто доторкнувся мене? А що
всі відпекувались, Петро мовив: – Наставниче, люди коло
тебе товпляться й тиснуться! 46. Ісус сказав: – Хтось
доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. 47.
Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи підійшла й
упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому
до нього доторкнулась і як негайно одужала. 48. Сказав їй
Ісус: – Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі! 49. Він
говорив іще, як ось приходить хтось від голови синагоги й
каже: – Твоя дочка померла, не турбуй більш учителя. 50.
Ісус почувши це, озвавсь до нього: – Не бійся, тільки віруй,
і вона спасеться. 51. Прийшовши до хати, він не пустив
нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова з
батьком та матір'ю дитини. 52. Всі плакали за нею й
голосили. Він мовив: – Не плачте, вона не вмерла, вона
спить. 53. Ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. 54. Тоді
він узяв її за руку й голосно промовив: – Дівчино,
пробудися! І дух її вернувсь до неї, і вона вмить встала. Він
велів дати їй їсти. 56. Батьки ж її були здивовані вельми, та
наказав їм нікому не говорити, що сталося.
Замість Достойно, приспів: Ангели, бачачи вхід
Пречистої, здивувалися, як Діва ввійшла у святая святих.
І ірмос (г. 4): Як одушевленного Божого кивоту
нехай ніяк не дотикається рука оскверненних. А уста
вірних,
голос
ангела
виспівуючи,
Богородиці,
невмовкаючи, з радістю нехай кличуть: Справді вище всіх
Ти єси, Діво чиста.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в
вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 05.12.2021 Св. ап. Филимона і тих, що з ним.
- год. 8.30 + Дмитро, Анна, Іван Станьки
- год. 10.00 + Анастазія, Григорій Солани; + Катерина, Любомир
Лазуки; та + Стефанія Баран 18 р.см.
- год. 13.00 + Анна і Тома Ґураки і їх батьки
ПОНЕДІЛОК – 06.12.2021 Свв. Амфілохія, єп. Іконійського, і
Григорія, єп. Акрагантійського.
8.00 – Служба Божа
+ Емілія Дутка; + Роберт Пожарскі
ВІВТОРОК – 07.12.2021 Св. влкмч. Катерини. Св. влкмч.
Меркурія.
8.00 – Служба Божа
17.45 – Сповідь, опісля Акафіст до Богородиці
і Літургійна катехиза – Прокімен, Алилуя
СЕРЕДА – 08.12.2021 Відданння свята Введення у храм Пресв.
Богородиці. Свв. і свщмчч. Климента, папи Римського, і
Петра, єп. Олександрійського.
8.00 – Служба Божа
за нашу Парафію
ЧЕТВЕР – 09.12.2021 - Прп. Аліпія Стовпника.
Пам'ять посвячення храму св. влкмч. Юрія, що в Києві перед
воротами Св. Софії.
+ Любов Шпак
8.00 – Служба Божа
П'ЯТНИЦЯ – 10.12.2021 Св. влкмч. Якова Персянина.
Прп. Палладія.
8.00 – Служба Божа
СУБОТА – 11.12.2021 Прпмч. Стефана Нового.
Св. мч. Іринарха.
10.00 – Служба Божа і Хрестини Тимонa Артимовичa
НЕДІЛЯ – 12.12.2021 Св. мч. Парамона. Св. мч. Філумена.
Прп. Акакія, що згадується в «Ліствиці».
- год. 8.30 + Збіґнєв Гаврилік, 2-га річн. см.; + Катерина, Василь
Голувки; + Анна, Теодозія, Сильвестер Гуки; + Стефан Ванкевич
- год. 10.00 За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні
ласки для Богдана і Марти Пирчаків
- год. 13.00 + Катерина Карлицька, 4-та річн. см., і всі з род.
Карлицьких

Оголошення
1. Пiд час пандемiї коронавiруса просимо пам’ятати
про дотримання засад гiгiєни: всi особи присутнi в церквах
зобов’язанi закривати нiс i уста охоронними масками.
2. З огляду на КОВІД візит св. Миколая буде у нашій
парафії 19 грудня о год. 13.00, але тільки для дітей
дошкільного віку. Для інших дітей буде в школі протягом
тижня.
3. В продажу є свічки Карітас, великі - 20 зл., а малі за
10 зл. Маємо також у продажу книжечку «Parafia
Greckokatolicka Omelana Kowcza w Ornecie. Jubileusz 25-lecia»

за 10 зл. та книжку Michała Szafrana «Dziennik Zielonogórskiego
Covidowca» за 25 зл.
4. О. Юлій Кравецький запрошує на храмовий празник
св. Андрія до Бартошиць 11.12 на год. 11.00. Торжества
очолить Кир Аркадій, владика Ольштинсько-Ґданський.
5. Різдвяні реколекції відбудуться у нашій парафії 30
грудня. Науку виголосить о. Роман Стороняк з Моронґа.
Літургія буде о год. 10.00 і 18.00 а можливість сповіді - годину
перед Літургіями.
7. Запрошуємо до парафіяльної кав'ярні на солодке,
каву і чай.
8. Перша неділя у місяці - таця на курію в Ольштині.
Топ-10 цікавих фактів із життя Митрополита Шептицького
(продоження)
Факт 8. Був завзятим книголюбом
Митрополит Шептицький був справжнім мисливцем за
інкунабулами, пам’ятками українського письменства та культури.
Також він привозив з Європи цікаві екземпляри книг, які збирав у
своїй колекції. Спеціально для своїх пергаментних скарбів, владика
замовляв книжкові полиці з Італії. Національний музей у Львові
отримав неймовірну літературну спадщину від Андрея Шептицького
– понад 3 тисячі книг, хоча його колекція нараховувала не менше 20
тисяч. На жаль, у радянські часи після смерті владики більшість книг
з його колекції спалили.
Факт 9. Перший пам’ятник у Львові йому поставили ще за життя,
другий – задовго після
Пам’ятник Митрополиту Шептицькому у Львові вперше відкрили у
1935 році – у день 30-річчя Національного музею. Скульптура
Шептицького розмістилася на подвір’ї музею на вулиці Мохнацького
(Драгоманова), а на відкриття зібралася уся галицька інтелігенція.
Автором першого пам’ятника Шептицькому був відомий у той час
Сергій Литвиненко, якому вдалося відобразити постать владики у
всіх тонкощах. Цей пам’ятник знищила Радянська влада після Другої
світової війни, а про відновлення його мова йшла не раз, втім до діла
ця справа не доходила. Другий пам’ятник у Львові з’явився 26 липня
2015 року на площі Святого Юра – там, де провів більше частину свого
життя Андрей Шептицький.
Факт 10. Не боявся політичних репресій, пророкував Україні успішне
майбутнє
Митрополита Шептицького та усю його родину переслідувала
радянська влада, втім він не утікав з України та продовжував свою
благодійну та освітянську роботу. У 1939 році брата владики Лева
разом з дружиною та дітьми розстріляли працівники НКВД, маєток
родини розграбували та понищили.
Під час Першої світової війни Митрополита Андрея відправили у
заслання, та після повернення на Батьківщину він все одно
продовжував розвивати церкву. У вересні 1944 році Андрей
Шептицький тяжко захворів, і передчуваючи свою смерть, скликав до
себе монахів, яким заповів не здаватися перед більшовицькою
владою. «Наша Церква буде знищена, розгромлена більшовиками.
Але держіться, не відступайте від віри, від святої Католицької Церкви.
Вона буде гарнішою, величавішою від давньої та буде обнімати цілий
наш народ. Україна звільниться від свого упадку та стане державою
могутньою, з’єднаною, величавою, яка буде дорівнюватися другим
високо розвинутим державам»,- це було останнє передбачення
блаженного Митрополита Андрея Шептицького.

(За dyvensvit.org)
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