ч. 401/2021

Рік IX

19 грудня 2021
Неділя 26-та по Зісланні Св. Духа.
Св. Миколая, архиєп. Мир
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Глас 1. Єв. 4.
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Змінні частини
Тропар (г. 1): Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни
стерегли пречисте тіло твоє,* воскрес Ти, тридневний
Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні
взивали до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресенню
твоєму, Христе,* слава царству твоєму,* слава
промислові твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.
Тропар (г. 4): Правилом віри і образом
лагідности,* учителем повздержности явила Тебе
Твоєму стаду всіх речей істина.* Ради цього придбав Ти
смиренням високе, убогістю – багате,* отче,
священноначальнику Миколаю.* Моли Христа Бога, щоб
спаслися душі наші.
Слава: Кондак (г. 1): Воскрес Ти як Бог із гробу у
славі* і світ із собою воскресив,* і людське єство як Бога
оспівує Тебе,* і смерть щезла.* Адам же ликує, Владико,*
і Єва нині, від узів ізбавляючись, радується, взиваючи:*
Ти, Христе, той, хто всім подає воскресіння.
І нині: Кондак (г. 3): В Мирах святий,
священнослужителем показався Ти,* бо Христове
Євангеліє, преподобний, сповнивши,* положив Ти душу
твою за людей твоїх* і спас неповинних від смерти.* Ради
цього освятив Ти себе як великий таїнник Божої
благодаті.
Прокімен (г. 1): Будь, Господи, милість твоя на
нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22).
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим
належить похвала (Пс. 32,1).
Прокімен (г.7): Возвеселиться праведник у
Господі і уповає на Нього (Пс. 63,11).
Апостол:
Еф. 229 зач.; 5, 9-19.
9. Браття, поводьтеся, як діти світла. Плід світла є
в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. 10.
Шукайте пильно того, що Господеві подобається. 11. Не
приставайте до безплідних діл темряви а радше їх ганіте,
12. бо що ті люди потай роблять, соромно й казати. 13.
Все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що
виявляється, стає світлом. 14. Тому говорить: «О ти, що
спиш, прокинься, встань із мертвих, і Христос тебе
освітить». 15. Тож уважайте пильно, як маєте
поводитися: не як немудрі, але як мудрі, 16.
використовуючи час, бо дні лихі. 17. Тому не будьте

необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. 18. Не
впивайтеся вином, що доводить до розпусти, але
сповнюйтеся Духом. 19. Проказуйте між собою вголос
псалми й гимни та духовні пісні, співайте та прославляйте
у серцях ваших Господа.
Алилуя (г. 1): Бог, що дає відплату мені і покорив
народи мені (Пс. 17,48).
Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш
милість помазаникові своєму Давидові і сімені його до
віку (Пс. 17,51).
Євангеліє:
Лк. 66 зач. 12, 16-21.
16. Сказав Господь притчу оцю: 17. В одного
багача земля вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи
сам до себе: що мені робити? Не маю де звести урожай
мій. 18. І каже: – Ось що я зроблю: розберу мої стодоли,
більші побудую і зберу туди все збіжжя і ввесь мій
достаток, 19. і скажу душі моїй: душе моя, маєш добра
багато в запасі на багато років! Спочивай, їж, пий і
веселися! 20. Бог сказав до нього: – Безумний, цієї ж ночі
душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде?
21. Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість багатіти
у Бога.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1).
В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не
убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
Шановні віряни Римо-Католицької церкви!
Прийміть щирі вітання з Різдвом Христовим!
«Господи, Ти мене любиш так сильно, що, ризикуючи
своєю славою, прийшов до мене як людина зовсім без
сили, але всемогутній Любов’ю» (Мішель Куаст).
Різдво – це свято любові. Любов, котру принесло на
землю Різдво, зобов’язує нас до внутрішнього
відродження, до оновлення усього сущого: людини, сім’ї,
держави. Різдво Христове закликає нас шанувати всі
творіння Божі. У це світле свято бажаємо миру і добра,
любові й щастя, добробуту, успіху і міцного здоров'я.
Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від
усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Нехай
це Різдво стане часом захоплення Божою любов’ю і
вміння відкритися на неї! Зі світлим святом Різдва!

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 19.12.2021 Неділя 26-та. Св. Миколая, архиєп.
Мир Ликійських, чудотворця.
- год. 8.30 + Міколай Білас; Анна Лацько 9 день п.см.
- год. 10.00 + Софія і Збіґнєв Черепаняки; + Миколай і
Анна Куриї
- год. 13.00 + Василь, Єва, Оля, Миколай, Деонізій, Данута
з род. Басарабів
ПОНЕДІЛОК – 20.12.2021 Св. Амвросія, єп.
Медіоланського.
8.00 – Служба Божа
+ Володимир Дутка
ВІВТОРОК – 21.12.2021 Прп. Патапія.
8.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Гані і Михайла Салік з днем народження
18.00 – Велика Вечірня з Литією
СЕРЕДА – 22.12.2021 Зачаття св. Анни, коли зачала
Пресвяту Богородицю.
10.00 – Служба Божа
За Боже благословення для Сестер Служебниць з
Ольштина
18.00 – Служба Божа
+ Теодор і Ксеня Пирчаки
+ Анна Кравчик в день уродин і ім'янин та + Димітр
Кравчик
ЧЕТВЕР – 23.12.2021 - Свв. мчч. Мини, Єрмогена і
Євграфа.
8.00 – Служба Божа
за нашу Парафію
П'ЯТНИЦЯ – 24.12.2021 Прп. Даниїла Стовпника.
8.00 Служба Божа
СУБОТА – 25.12.2021 Прп. Спиридона чудотворця, єп.
Трімитійського.
10.00 – Служба Божа
НЕДІЛЯ – 25.12.2021 Свв. мчч. Євстратія, Авксентія,
Євгенія, Мардарія й Ореста.
- год. 8.30 + Ярослав Ярмола
- год. 10.00 + Мандяки Юрій, Марія, Іван, Михайло,
Василь, Іван; + Гаврилюки Володимир і Богдан
- год. 13.00 + Дарія Козак, 8 річн. см.

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. Різдвяний ЯРМАРОК відбудеться 19 грудня
опісля кожної Літургії у парафіяльному залі. У цьому році
ярмарок приготовляє Мaрійська Дружина, а прибуток є

призначений на організацію прощі до Білого Бору у
2022р. В продажу не тільки речі на свята але також
солодке, вареники і інші.
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 25lecia» за 10 зл. та книжку Michała Szafrana «Dziennik
Zielonogórskiego Covidowca» за 25 зл; та календарі п.
Анни Фаранчук за 30 зл.
4. 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. Наближається кінець року, тому просимо
владнати заборгованість за наш парафіяльний фонд на
прибирання, який становить 10 зл. на місяць від кожої
родини. З огляду на великі кошти газу звертаюсь до тих
родин, які ще не впачували на огрівання нашого храму,
щоб по можливости внесли свої добровільні пожертви на
ту ціль.
8. Звертаємося з проханням про підтримку
цьогорічної акції "Свята без тата" - восьмої
міжнародної різдвяної збірки для дітей загиблих та
поранених Захисників України. Грошова збірка
триватиме від 3.11.2021 до 6.01.2022. Переказати кошти
можна:
1. онлайн на платформі: https://zrzutka.pl/swietabeztaty
2. на номер банківського раxунку організаторів:
Santander Bank: 55 1090 1841 0000 0001 4887 5552
Галина Андрушков, Вікторія Батрин
Гроші можна також залишити у захристії,
пізніше 6.01 фонди будуть переказані на рахунок від
нашої парафії.

Святого Миколая Чудотворця
Наш народ споконвіку глибоко вшановував святого
Миколая. Ще з давніх часів у хатах, крім ікони Богородиці
та Христа, завжди були ікони Миколая. Навіть більше:
почитання святого Миколая поширене в цілому світі.
Чому ж святитель Миколай, особа, яка історично й
географічно жила дуже далеко від України, такий
важливий для нас? Тому, що він жив так, як покликаний
жити кожний християнин. І його приклад показує, що
кожна особа, багата чи бідна, здатна робити добро. Коли
хтось робить нам добро, ми завжди раді цьому. Раді, бо
в нас «прокидається» та людина, яка не тільки вдячно
приймає добро, а й сама здатна творити добро.
Почитання святого Миколая важливе для нас тому, що в
кожному з нас живе той «Миколай» – той, хто здатний
робити добро просто так, незважаючи ні на що й ні на
кого. Святкуючи цей день, очікуючи подарунків і даруючи
їх комусь, стараймося, щоб ці радісні почуття й
зворушливі пережиття формували в нас усвідомлення
того, що кожен з нас покликаний творити добро!
Владика Венедикт (Алексійчук)
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