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Неділя про Митаря і Фарисея.
Свв. чудотв. і безсрібників Кира та Йоана.
Глас 1. Єв. 1.
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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.
Слава: Кондак Тріоді (г. 3): Зітхання митарські
принесім Господеві* і до Нього приступім, грішні, як до
Владики;* Він бо хоче спасення всіх людей,* Він
відпущення подає всім, що каються,* бо ради нас Він
воплотився – Бог сущий, Отцю собезначальний.
I нині: Богородичний (г. 3): Діва днесь предстоїть
у церкві* і з ликами святих невидимо за нас молиться
Богу.* Ангели з архиєреями поклоняються,* апостоли з
пророками ликують,* бо ради нас молить Богородиця
предвічного Бога.
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).
Апостол:
2 Тим. 296 зач.; 3, 10-15.
10. Сину Тимотею, ти пішов слідом за мною в моїй
науці, моїй поведінці, моїй
настанові, вірі,
довготерпеливості,
любові,
постійності,
11.
у
переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене
в Антіохії, в Іконії та в Лістрі; всі ці переслідування я
переніс на собі, і від усіх них Господь мене визволив. 12.
Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть
переслідувані. 13. А лихі люди й дурисвіти будуть дедалі
більше поступати у злому, зводячи інших, і самі зведені.
14. Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому
переконався. 15. Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже
змалку знаєш Святе писання, яке може тебе зробити
мудрим на спасіння вірою у Христа Ісуса.
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. 89 зач. 18, 10-14.
Сказав Господь притчу оцю: 10. – Два чоловіки
увійшли в храм молитись: один був фарисей, а другий –
митар. 11. Фарисей, стоячи, молився так у собі: – Боже,
дякую тобі, що я не такий, як інші люди: грабіжники,
неправедні, перелюбці, або як оцей митар. 12. Пощу двічі
на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. 13. А
митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба,
тільки бив себе в груди, кажучи: – Боже, змилуйся надо
мною грішним! 14. Кажу вам: цей вернувся до свого дому
виправданий, але не той; бо кожний, хто несеться вгору,
буде принижений, а хто принижується, буде вивищений.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
РОЗДУМИ НАД СВЯТИМ ПИСЬМОМ
2 Тм. 3, 10-15. «Усі, що побожно захочуть жити у Христі
Ісусі, будуть переслідувані»
Здається, ми живемо в демократичному і вільному
суспільстві, гуманному, але бачимо, як християн
переслідують у різних кінцях світу. Представників
жодних релігій так не переслідують, як тих, хто вірить в
Ісуса Христа! Християни не лише проповідують як треба
жити, вони більше своїм життям засвідчують правдиві
цінності, показують своїм життям, що жити за Божими
законами - реально! Християнин уже самим своїм
життям дорікає іншим, саме тому часто переслідують і не
сприймають саме християн. Християни - Божий знак тут,
на землі. Тому, коли ми відважно йдемо за Ісусом
Христом, не біймося, коли нас будуть прозивати,
дорікати, критикувати. Не біймося свідчити про Господа,
що б нам не говорили і що б з нами не чинили, бо саме
нашим свідченням спасаємо не лише власні душі, а й
показуємо приклад для інших! (Вл. Венедикт Алексійчук)
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 – 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.
ПОНЕДІЛОК – 14.02.2022 Тиждень загальниці.
Передсвяття Стрітення . Мч. Трифона.
8.00 – Служба Божа
+ Анна Должицька
18.00 - Велика Вечірня з Литією
ВІВТОРОК – 15.02.2022 Стрітення Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа.
10.00 – Служба Божа
+ Марія Ґрабовська і з род. Пилипчуків
18.00 – Служба Божа
+ Анна Кайда
+ Георгій, Зинаїда і Павло
СЕРЕДА – 16.02.2022 Св. і праведного Симеона
Богоприємця і Анни, пророчиці.
8.00 – Служба Божа
+ Анна Должицька
ЧЕТВЕР – 17.02.2022 Прп. Ісидора Пилусіотського.
8.00 – Служба Божа
+ Болеслав Ґура, 40-вий день після см.
П’ЯТНИЦЯ – 18.02.2022 Св. мч. Агафії.
8.00 Служба Божа
+ Анна Должицька
СУБОТА – 19.02.2022 Прп. Вукола, єп. Смирнського. Св.
свщмч. Сілвана, єп. Ємеського, і тих, що з ним
10.00 – Служба Божа
і Хрестини Оскара Филяка

НЕДІЛЯ – 20.02.2022 Неділя про блудного сина. Прп.
Партенія, єп. Лампсакійського.
год. 8.30 + Стафанія Троян, 40-вий день після см. і всі з
род. Троянів і Походаїв
год. 10.00 + Григорій Івахів
год. 13.00 Подячна і дальше прохання про Боже
благословення, здоров'я і покров Пресвятої Богородиці
для Йоанни і Станіслава

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. 2 - га неділя в місяці - таця призначена на
закінчення будови нашого парафіяльного комплексу.
5.
Просимо зголошуватись, кому потрібна
посвідка для розрахунку з Urzędem Skarbowym.
6. В захристії можна придбати Стрітенські свічки
(громниці) за 10 зл.
7. З огляду на великі кошти енергії та газу у цьому
році будемо вводити, за згодою Парафіяльної Ради, щоб
знизити кошти утримання - фотовольтаїку. Кошт цієї
інвестиції це 70.000,00 зл. Наступним кроком будуть
помпи тепла.
8. 15 лютого припадає свято Стрітення Господа
Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Цього дня ми молимося
за богопосвячених осіб (монахів і монахинь) та за
покликання до релігійного життя. У нашій катедральній
парафії є Сестри Служебниці, тому просимо про молитву
за них. Також цього дня в церквах освячують свічки, у нас
- опісля заамвонної молитви під час Божественної
Літургії.
9. Від неділі про митаря і фарисея до неділі про
блудного сина (13-20 лютого) у нашій церкві є звільнення
від посту (ЗАГАЛЬНИЦЯ). Щодня, а також у п’ятницю
можна їсти м’ясні страви.
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