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Змінні частини
Тропар (г. 2): Коли зійшов Ти до смерти, Життя
безсмертне,* тоді ад умертвив Ти блистінням божества.*
Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти,* всі
сили небесні взивали:* Життєдавче, Христе Боже наш,
слава Тобі.
I Праотців, (г. 2): Вірою праотців оправдав Ти,* з
народів через них Ти Церкву наперед заручив.*
Хваляться у славі святі, бо з сімени їх є плід
благословенний* – та, що без сімени родила Тебе.* Їх
молитвами, Христе Боже, помилуй нас.
Тропар Зачаття, (г.4): Днесь узи бездітности
розрішаються,* Йоакима бо й Анну вислухавши,* Бог
проти надії явно обіцює,* що вони родитимуть
Богодівицю, з якої сам родився неописанний,* що
ставши чоловіком, ангелові повелів співати їй:* Радуйся,
благодатна, Господь з Тобою.
Слава, і нині: Кондак, (г.4): Празнує днесь
вселенна зачаття Анни,* що сталося від Бога,* бо вона
породила понад усяке слово* ту, що родила Слово.
Прокімен (г. 2): Кріпость моя і пісня моя –
Господь, і став мені спасенням (Пс. 117,14).
Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті
не передав мене (Пс. 117,18).
Прокімен (г. 4): Святим, що на землі Його,
проявив Господь усі бажання Свої в них (Пс. 15,3).
Апостол:
Кол. 257 зач.; 3, 4-11.
4. Браття, коли Христос, ваше життя, явиться, тоді
й ви з ним явитесь у славі. 5. Умертвляйте, отже, ваші
емні члени: розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху похіть,
зажерливість, тобто бовванопоклонство. 6. За все це
падає гнів Божий на неслухняних, 7. між яким і ви колись
ходили, коли жили між ними. 8. А тепер відкиньте й ви
все те геть від себе: гнів, лють, злобу, наклеп, сороміцькі
слова з ваших уст. 9. Не говоріть неправди один одному,
бо ви з себе скинули стару людину з її ділами 10. й
одягнулися в нову, що, йдучи до досконалого пізнання,
відновляється за подобою свого Творця. 11. Тому немає
ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара,
ні скита, ні невольника, ні вільного, а все й у всьому –
Христос.

Алилуя (г. 4): Візвали праведні, і Господь
вислухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив їх (Пс. 33,18).
Стих: Блажен муж, що боїться Господа, заповіді
Його дуже любі йому (Пс. 111,1).

Євангеліє:
Лк. 76 зач. 14, 16-24.
16. Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік
справив велику вечерю й запросив багатьох. 17. Як
настав час вечері, послав він слугу свого сказати
запрошеним: – Ходіть, усе готове. 18. І зараз же всі вони
стали відмовлятися. Перший йому сказав: – Я купив поле
й мушу піти на нього подивитись; вибач мені, прошу. 19.
Другий сказав: – Я купив п'ять пар волів і йду їх
пробувати; прошу, вибач мені. 20. А інший мовив: – Я
одружився тому не можу прийти. 21. Вернувся слуга й
розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і
каже до слуги свого: – Іди щоскоріш на майдани й вулиці
міста і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих. 22.
Озвався слуга: – Пане, сталось як ти велів, і ще є місця. 23.
Сказав пан до слуги: – Піди на шляхи та огорожі й силуй
їх увійти, щоб дім мій наповнився. 24. Кажу бо вам: ніхто
з тих запрошених не покуштує моєї вечері. (Бо багато
покликаних, та мало вибраних).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1).
Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить
похвали (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.
Неділя святих Праотців
Неділя, що є за два тижні до свята Різдва
Христового, називається неділею Праотців. Що це за
Праотці? Хто вони? У наших молитовних співах згадуємо
імена осіб, котрих називаємо Праотцями. Тут знаходимо
перших Адама, Авеля та Еноха, згадано про Сита з Ноєм
та священика Мелхіседека. У стихирах Вечірні оспівуємо
також імена Авраама, Ісаака, Мойсея та Арона, Самуїла,
Давида, Ісаю та Даниїла, Іллю з Єлисеєм та Захарію з
Іваном Хрестителем і ще багато інших, котрих перелічено
у стиховних співаннях Вечірні. Це надзвичайно важливі
особи, життя котрих знаходимо у Святому Письмі, – вони
були провідниками свого народу, вірними слугами Бога,
царями, священиками та пророками в народі за волею
Творця. їхні життя надзвичайно змістовні, глибокі й різні.

Чому різні? Не хочу розуміти під словом “різні”, що одні
були багатші, а інші – бідніші; той був цар, а цей – пророк,
котрий поневірявся, був переслідуваний і не мав
нормального місця проживання. Під словом “різні”
бажаю розуміти їхнє духовне життя, міру послуху Богові
та виконання Його святої волі. Святе Письмо не замовчує
промахів, що їх чинили ці особи, їхніх гріхів та спротиву,
котрий вони виявляли, не бажаючи коритися Господові.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 26.12.2021 Неділя 27-ма. Свв. Праотців.Свв.
мчч. Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія й
Ореста.Св. мч. Лукії, діви.
- 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.
ПОНЕДІЛОК – 27.12.2021 Свв. мчч. Тирса, Левкія,
Филимона, Аполлонія, Аріяна й Каленика.
8.00 – Служба Божа
ВІВТОРОК – 28.12.2021 Св. свщмч. Єлевтерія. Прп.
Павла, що в Латрі. Св. Стефана ісп., архиєп. Сурозького.
{Свщмч. Григорія Хомишина, єп. Станіславівського.}
8.00 – Служба Божа
СЕРЕДА – 29.12.2021 Св. прор. Аггея.
8.00 – Служба Божа
за нашу Парафію
ЧЕТВЕР
–
30.12.2021
Св.
прор.
Даниїла.
Свв. трьох отроків, Ананії, Азарії й Мисаїла.
10.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Йоанни і Славомира
18.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Ольги Хомий, дітей, внуків і правучки Аліції
П'ЯТНИЦЯ – 31.12.2021 Св. мч. Севастіяна і тих, що з
ним.
8.00 Служба Божа
СУБОТА – 01.01.2022 Св. мч. Боніфатія.
9.30 - Вервиця
10.00 – Служба Божа
За Марійську Дружину.
Про Боже благословення для усіх наших парафіян з
нагоди Нового Року за григоріянським календарем.
НЕДІЛЯ – 02.01.2022Неділя перед Різдвом Христовим –
Святих Отців. Передсвяття Різдва Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа. Св. свщмч. Ігнатія Богоносця.
- год. 8.30 + Анастазія Заблоцька 1р.см.
- год. 10.00
- год. 13.00

Оголошення
1. Пiд час пандемiї коронавiруса просимо
пам’ятати, що всi особи присутнi в церквах зобов’язанi
закривати нiс i уста охоронними масками.
2. Подяка від Марійської Дружини за участь у
Різдвяному ярмарку. Дуже дякуємо сестрі Оксані за
поміч у підготовці парафіяльного Ярмарку і нашим
членкиням та усім прихильникам за приготування
солодкого, вареників, тощо. Особливо дякуємо усім
тим, які відвідали Ярмарок. Зібрані кошти (1200
золотих) є призначені на прощу до Білого Бору у
2022р.Б.
3. В продажу є свічки Карітас, малі за 10 зл.
Маємо також у продажу книжечку «Parafia
Greckokatolicka Omelana Kowcza w Ornecie. Jubileusz 25lecia» за 10 зл. та книжку про Патріярха Йосифа Сліпого
Будьмо Собою - Життя і Заповіт за 15 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.
9. Через тиждень у неділю 2.01.2022 р. опісля
кожної Літургії, будемо освячувати просфори, якими
ділимося на Святвечорі.
Привітання з Новим Божим 2022 роком
за григоріанським календарем
Вітаємо всіх парафіян і бажаємо миру і спокою в
кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку,
любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх
починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх
благ! Нехай справдяться усі очікування і збудуться
найзаповітніші мрії! Нехай Всевишній Бог благословить у
кожному дні Нового Року а Пресвята Богородиця нехай
покриє своїм омофором. На многі і благі літа!
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