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Неділя перед Різдвом Христовим – Святих
Отців. Передсвяття Різдва Ісуса Христа.
Св. свщмч. Ігнатія Богоносця.
Глас 3. Єв. 6.
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Змінні частини
Тропар воскресний, глас 3: Нехай веселяться
небесні, нехай радуються земнії,* бо сотворив владу
рукою своєю Господь,* подолав смертю смерть,
первенцем мертвих став,* з безодні аду ізбавив нас і
подав світові велику милість.
Тропар Отців, глас 2: Великі подвиги віри,* в
джерелі полум’я, як на спокійній воді, святі три отроки
радувалися;* і пророк Даниїл пастирем левів, наче
овець, являвся.* їх молитвами, Христе Боже, спаси душі
наші.
Тропар передсвяття, глас 1: Небесний хор
небесних ангелів,* приникши на землю,* бачить, як
Мати, що не знала мужа,* вносить до храму
Первородного всієї тварі,* що прийшов як немовля,* і
тому з нами співає передпразденственну пісню,*
радуючися.
Слава І нині: Кондак Отців, глас 6:
Рукописаному образові не поклонившися,* але
неописанним єством захистившися, триблаженні,* в
подвизі вогню ви прославилися,* і посеред нестерпного
полум’я стоячи, Бога ви призвали:* Поспішись, о
Щедрий, і скоро прийди як милостивий нам на поміч,* бо
Ти можеш, якщо воля твоя.
Прокімен, глас 4: Благословен єси, Господи,
Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я твоє на
віки (Дан. 3,26).
Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив Ти
нам (Дан. 3,27).
Апостол:
Євр. 328 зач.; 11, 9-10;
17-23; 32-40.
9. Браття, вірою Авраам перебував у обіцяній землі, як у
чужій, живучи у наметах з Ісааком та Яковом,
наслідниками, як і він, тієї самої обітниці, 10. бо чекав
міста з непохитними основами, якого будівничий і
засновник – Бог. 17. Вірою Авраам, поставлений на
пробу, приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву
єдинородного сина, він, що обітниці одержав, 18. до
якого було сказано: від Ісаака тобі народиться потомство;
19. бо він розумів, що Бог може і з мертвих воскресити;
тому й одержав назад яко прообраз. 20. Вірою Ісаак
благословив Якова та Ісава на майбутнє. 21. Вірою Яків,
перед смертю, благословив кожного з синів Йосифа і

вклонився, спираючись на кінець палиці своєї. 22. Вірою
Йосиф, вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїля і
розпорядився про свої кості. 23. Вірою батьки Мойсея, як
він народився, три місяці його ховали, бо бачили вроду
дитятка, і не злякалися перського наказу. 32. І що ще
скажу? Часу не вистане мені, як почну розповідати про
Гедеона, про Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида
й Самуїла та пророків, 33. що вірою підбили царства,
чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили
пащі левам, 34. вогненне полум'я гасили вістря меча
уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні
проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. 35.
Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали.
Інші загинули в муках, зрікшися від них звільнитись, щоб
осягнути ліпше воскресіння. 36. Інші зазнали наруг і
бичів, кайданів і в'язниці; 37. їх каменували, різали
пилою, брали на допити; вони вмирали смертю від меча,
тинялися в овечих та козячих шкурах, злиденні, гноблені,
покривджені; 38. вони, яких світ був невартий, блукали
по пустинях, по горах, по печерах та земних вертепах. 39.
І всі вони, дарма що мали добре свідчення віри, не
одержали обіцяного, 40. бо Бог зберіг нам щось краще,
щоб вони не без нас осягли завершення.
Алилуя (г. 4): Боже, вухами нашими ми почули і
отці наші сповістили нам (Пс. 43,2).
Стих: Ти спас нас від тих, що напастують нас, і тих,
що ненавидять нас, засоромив Ти (Пс. 43,8)
Євангеліє:
Мт. 1 зач. 1, 1-25.
1. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина
Авраама. 2. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова,
Яків породив Юду і братів його. 3. Юда породив Фареса
та Зару від Тамари. Фарес породив Есрома, Есром
породив Арама. 4. Арам породив Амінадава, Амінадав
породив Наасона, Наасон породив Салмона, 5. Салмон
породив Вооза від Рахави, Вооз породив Йоведа від Рути,
Йовед породив Єссея, 6. Єссей породив царя Давида. 7.
Давид породив Соломона від жінки Урії, Соломон
породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив
Асафа. 8. Асаф породив Йосафата, Йосафат породив
Йорама, Йорам породив Озію. 9. Озія породив Йоатама,
Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію, 10. Єзекія
породив Манасію, Манасія породив Амоса, Амос

породив Йосію, 11. Йосія породив Єхонію і братів його за
вавилонського переселення. 12. А після вавилонського
переселення Єхонія породив Салатіїла, Салатіїл породив
Зоровавела, 13. Зоровавел породив Авіюда, Авіюд
породив Еліякима, Еліяким породив Азора, 14. Азор
породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив
Еліюда, 15. Еліюд породив Єлеазара, Єлеазар породив
Маттана, Маттан породив Якова, 16. Яків породив
Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься
Христос. 17. Поколінь же всіх було: від Авраама до
Давида чотирнадцять, від Давида до вавилонського
переселення чотирнадцять і від вавилонського
переселення до Христа – поколінь чотирнадцять. 18.
Народження Ісуса Христа сталося так. Марія, його мати,
була заручена з Йосифом; але перед тим, як вони
зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого
Духа. 19. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не
бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. 20. І от
коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому уві
сні й мовив: – Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію,
твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого
Духа. 21. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо
він спасе народ свій від гріхів їхніх. 22. А сталося все це,
щоб збулось Господнє слово, сказане пророком: 23. Ось
діва матиме в утробі й народить сина, і дасть йому ім'я
Еммануїл, що значить: з нами Бог. 24. Прокинувшись від
сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній:
прийняв свою жінку; 25. і не пізнав її, аж поки не родила
сина, і він дав йому ім'я Ісус.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
праведним належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.
РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 02.01.2022 Неділя перед Різдвом Христовим –
Святих Отців. Передсвяття Різдва Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа. Св. свщмч. Ігнатія Богоносця.
- год. 8.30 + Анастазія Заблоцька, 1-ша річн. см.
- год. 10.00 + Йосиф, Тадей, Йосиф Бурштика
- год. 13.00
ПОНЕДІЛОК – 03.01.2022 Св. мчц. Юліянії.
8.00 – Служба Божа
+ Любов Шпак, 40-вий день після см.
ВІВТОРОК – 04.01.2022 Св. влкмчц. Анастасії.
8.00 – Служба Божа
+ Анна Кайда, 40-вий день після см.
СЕРЕДА – 05.01.2022 Свв. десятьох мчч., що в Криті.
8.00 – Служба Божа
за нашу Парафію
ЧЕТВЕР – 06.01.2022 Навечір’я Різдва Христового.
Св. прпмч. Євгенії.
8.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого.
21.00 – Велике повечір’я

22.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
цілої нашої парафії
П'ЯТНИЦЯ – 07.01.2022 Різдво Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа.
10.00 Служба Божа
+ Хоний Дмитро, Іван, Славко
СУБОТА – 08.01.2022 Субота по Різдві. Собор Пресв.
Богородиці. Св. свщмч. Євтимія, єп. Сардійського.
10.00 – Служба Божа
+ Приплот Надія, 3-тя річн. см.
13.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Ольги і Марціна
НЕДІЛЯ – 09.01.2022 Неділя по Різдві – Пам'ять св. і
праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по
плоті брата Господнього. Св. ап., первомч. й
архидиякона Стефана. Прп. й ісп. Теодора
Начертанного, брата Теофана, творця канонів.
- год. 8.30 + Марія Бугай
- год. 10.00 + Марія Ґрабовська, 6-та річн. см.
- год. 13.00 За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні
ласки для Стефані Костецкі, Стефана Мельника, Стефана
і Стефана Лозика та за + Стефана

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. 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, та парафіяльні календарі за 7 зл.
3. Звертаємося з проханням про підтримку
цьогорічної акції "Свята без тата" - восьмої
міжнародної різдвяної збірки для дітей загиблих та
поранених Захисників України.
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.
4. У продажy газета Благовіст, в якій можемо
прочитати між іншим – Різдвяне послання Владик УГКЦ у
Польщі;– «Свідомо та цілеспрямовано протидіяв
асиміляції та полонізації» – стаття ієром. І. Гарасима
ЧСВВ; – 300 літ присутності монахів Василіянського чину
у Варшаві; – Перший Синод Єпископів ПеремиськоВаршавської Митрополії;
5. Відвідини хворих в понеділок, 3.01, від год.
10.00.
6. 1-ша неділя місяця - таця призн. на Курію.
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1. Перевірити ГЛАС
2. 1-ша неділя - таца на Курію
3. 2-га неділя - таца на докінчення будови парафіяльного
комплексу
4. 3-тя неділя для дітей
5. 4-та неділя для хворих
6. Перша п'ятниця у місяці відвідини хворих
7. Парафіяльна кав'ярня
8. перед святами Вечірня
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