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Змінні частини
Тропар (г. 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,*
погребення прийняв Ти тридневне,* щоб нас визволити
від страстей.* Життя і воскресіння наше,* Господи, слава
Тобі.
Слава: Кондак (г. 8): Воскресши із гробу,*
умерлих воздвигнув Ти* і Адама воскресив Ти,* і Єва
ликує в твоїм воскресінні,* і світу кінці торжествують*
востання Твоє,* Многомилостивий.
І нині: Богородичний (г. 8): Непереможній
Владарці* на честь перемоги* ми, врятовані від лиха,*
благодарні пісні виписуємо Тобі,* раби твої,
Богородице.* А Ти, що маєш силу нездоланну,* від
усяких нас бід охорони,* щоб звати Тобі:* Радуйся,
Невісто неневісная
Прокімен (г. 8): Помоліться і воздайте Господеві,
Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я
його (Пс. 75,2).

Апостол:
1 Тим. 285 зач.; 4, 9-15.
9. Сину Тимотею, вірне це слово й повного довір'я
гідне. 10. Саме для цього трудимося та боремося, ми
поклали нашу надію на живого Бога, Спасителя усіх
людей, особливо ж вірних. 11. Це наказуй і навчай. 12.
Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь
зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і
чистоті. 13. Заки я прийду, пильнуй читання, утішай та
навчай. 14. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі
через пророцтво з покладанням рук збору пресвітерів.
15. Про це міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій
усім був очевидний.
Алилуя (г. 8): Прийдіте, возрадуємося Господеві,
воскликнім Богу, Спасителеві нашому (Пс. 94,1).
Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і
псалмами воскликнім йому (Пс.94,2).

Євангеліє:
Лк. 94 зач. 19, 1-10.
1. В тому часі проходив Ісус через Єрихон. 2. А був
там чоловік, Закхей на ім'я; він був головою над
митарями і був багатий. 3. Бажав він бачити Ісуса, хто він,
але не міг із-за народу, бо був малого зросту. 4. Побіг він
наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо
Ісус мав проходити тудою. 5. Прийшовши на те місце, Ісус
глянув угору і сказав до нього: – Закхею, злізай швидко,
бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. 6. І зліз той швидко і
прийняв його радо. 7. Бачачи те, всі стали нарікати й
казали: – До чоловіка грішника зайшов у гостину. 8.
Закхей устав і промовив до Господа: – Господи, ось
половину майна мого даю вбогим, і коли я чим кого
покривдив, верну вчетверо. 9. Ісус сказав до нього: –
Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син
Авраама. 10. Син бо чоловічий прийшов шукати й спасти
те, що загинуло.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
Лк. 18, 10-14. «Бо кожний, хто виноситься, буде
принижений, а хто принижується, – вивищений».
У цьому уривку добре бачимо, що Бог не дивиться ні на
особу, ні на її статус у суспільстві, ні на її статки, а лише на
людське серце. Остаточно визначальним є те, якими ми
стаємо перед Богом: смиренними чи самовдоволеними
й захопленими собою. Якщо Господь навіть дає мені
чогось досягнути в християнському житті, чи в
молитовному, чи в аскетичному, чи можливість зробити
добро іншим, то я завжди маю дякувати Богові за це і йти
далі. Бачимо, що митар виправдався тим, що став перед
Богом таким, як був. Митарів у тогочасному суспільстві не
любили, бо вони чинили несправедливо, нечесно
збираючи податки. І він, знаючи своє становище,
ситуацію, в якій перебував, не боявся стати перед Богом
таким, яким був. Коли станемо перед Богом такими, як
ми є, навіть до кінця не знаючи, що маємо зробити, то
Господь завжди покаже, якою дорогою йти далі. Тому не
біймося ставати перед Господом, нічого не вдаючи. Коли
ми зробили щось недобре – станьмо перед Богом у
правді, такими, якими ми є, каймося і приносьмо плоди,
гідні покаяння! (Вл. Венедикт Алексійчук)

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ
–
06.02.2022
Неділя
про
Закхея.
Прп. матері нашої Ксенії Римлянки.
год. 8.30 За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні
ласки для Марії і Миколая Пришляків
год. 10.00 + Анна Гривна 11 річн. см; + Вацлав Абрамчик,
9-тий день після.см.
год. 13.00 За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні
ласки для Ольги Хомий та Євгенії Шумади і її родини.
ПОНЕДІЛОК – 07.02.2022 Св.прп. Григорія Богослова,
архиєп. Царгородського. {Свщмч. Петра Вергуна, пресв.}
8.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Сестри Служебниці Оксани
ВІВТОРОК – 08.02.2022 Прп. Ксенофонта, дружини його
Марії і синів їхніх Аркадія та Йоана.
8.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
для Ганни Кантор-Бздель у 50-ті уродини
СЕРЕДА – 09.02.2022 Перенесення чесних мощів св.прп.
Йоана Золотоустого.
8.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Юлії Мотрюк з днем народження
14.00 – Похоронна Літургія
+За упокій Анни Должицької
ЧЕТВЕР – 10.02.2022 Прп. Єфрема Сирина.
8.00 – Служба Божа
+ Микола Ткачук у 40-вий день після см. та + Ярослав
Капущак
П’ЯТНИЦЯ – 11.02.2022 Перенесення мощів св. свщмч.
Ігнатія Богоносця.
8.00 Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Данила Костецького у 26-ті уродини
СУБОТА – 12.02.2022 Свв. трьох святителів, великих
архиєреїв, Василія Великого, Григорія Богослова та
Йоана Золотоустого. Св. свщмч. Іполита.
10.00 – Служба Божа
+ Михайло Хомей, 16-та річн. см. і Єва
13.00 – Служба Божа
+ Анна Кайда
НЕДІЛЯ – 13.02.2022 Неділя про Митаря і Фарисея. Свв.
чудотв. і безсрібників Кира та Йоана.
год. 8.30 + з род. Пакошів: Тимотей, Анна, Ришард, Яніна,
за дідів, тещів і Яна, Броніславу та за друзів.
год. 10.00 За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні
ласки для родини Ґамратів, Серкісів, Левчиків і Шевчиків
год. 13.00 + Іван Чепіль, 40-вий день після 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. В продажу є книжкa 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., газета Ватра за 3 зл., книжка Календар
Благовіста за 40 зл.
3. ПОТРІБНА НАША ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГА!
Увечері в понеділок (10 січня) в селі Вжесіна біля
Ольштина згоріло піддашшя хати наших парафіян.
Наслідки пожежі - жахливі, при гасінні пожежі вся хата та
її обладнання, тобто меблі, побутова техніка потерпіли
від залиття водою і його не можна вже використовувати.
Потрібно також зробити капітальний ремонт даху. Через
поганий стан будинку родина поки що не може в ньому
проживати. У зв’язку зі скрутим становищем, в якому
опинилася потерпіла Родина Борків звертаємося з
проханням до людей доброї волі допомоги сім’ї з п’яти
осіб. Гроші можна внести на наш парафіяльний рахунок
42 1240 1590 1111 0000 1452 9124 z dopiskiem Borko.
4. Darczyńcy za styczeń. Wpłaciło 34 rodziny kwotę
10.890zł, w tym 2.500 zł na witraż. Karowiec Teresa; Stańko
Anna; Kozłowscy Anna i Tomasz; Pidsudko Mirosława;
Pyszniak Mirosław; Ferenc Tadeusz; Czebieniak Zofia i
Stefan; Giżycki Bogdan; Sawa Władysław; Marciniak Maria;
Pakosz Bogdan; N.N; Brewka Bogumiła; N.N; Lewczyszyn
Lubomir; Łojko Anna; Dzięgała Andrzej; Pasławska-Hurło
Marta; Zyśk Iwona; Kalita Mirosław; Morawscy Michał i
Katarzyna; Właszynowicz Roman; Hrycyna Piotr; Przypłot
Wacław; Korzeniewscy Anna i Piotr; Pograniczni Maria i
Aleksander; Dołżycki Jan; Garbowski Henryk; Iwachów
Józefa; Folusiewicz Józef; Gerczak Paweł; Kilik Jan;
Styczyszyn Mirosław; Kowalczyk Krystyna i Dariusz.
Всім Вам велике спаси Боже!
5. 1-ша неділя у місяці - таця на Курію в
Ольштині.
6. Восьма різдвяна акція "Свята без тата", з
Божим благословенням та Вашою великою допомогою
завершилась успіхом! Цього року вдалось зібрати
рекордну суму 271 902,00 злотих та вручити 4008
подарунків. Це вкотре доводить, що українці де б вони
не були пам'ятають та шанують своїх Героїв та піклуються
про їхніх дітей. Адже ці діти це майбутнє нашої нації.
Хочемо ще раз щиро подякувати Вам за щорічну
підтримку акції, а також на Ваші руки складаємо подяку
кожному, хто долучився до збірки. Ми всі разом змогли
вручити символічний подарунок всім діткам Захисників
України, на знак пам'яті про батька Героя.
Ще раз величезне спасибі і хай Бог благословить всіх хто
серцем з Україною!
Фонд UNITERS, Галина Андрушков, Вікторія Батрин
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