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Неділя про блудного сина.
Прп. Партенія, єп. Лампсакійського.
Глас 2. Єв. 2.
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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.
Тропар (г. 1): Радуйся, благодатна Богородице
Діво,* бо з Тебе засяло Сонце правди – Христос Бог наш,*
що просвічує тих, що в темряві.* Веселися й Ти, старче
праведний,* Ти прийняв в обійми визволителя душ
наших, що дарує нам воскресіння.
Слава: Кондак Тріоді (г. 3): Від батьківської слави
Твоєї я віддалився безумно, * у злому я розтратив
багатство, яке передав Ти мені. * Тому Тобі блудного
голос приношу: * Согрішив я перед Тобою, Отче щедрий,
прийми мене – каюся, * і вчини мене, як одного з
наємників Твоїх.
І нині: Кондак (г. 1): Утробу дівичу освятив Ти
Різдвом Твоїм* і руки Симеонові благословив Ти, як
годилось,* Ти випередив і нині спас нас, Христе Боже,*
але утихомир у брані люд Твій і укріпи народ, що його
возлюбив Ти,* єдиний Чоловіколюбче.
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, пісня Богородиці (г. 3): Величає душа
моя Господа і возрадувався дух мій у Бозі, Спасі моїм (Лк.
1,46-47).

Апостол:
1 Кор. 135 зач.; 6, 12-20.
12. Браття, все мені можна, та не корисне. Все
мені можна, та я не дам нічому заволодіти мною. 13. Їжа
для живота, а живіт для їжі. Та Бог одне і друге знищить.
Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для
тіла. 14. Бог же і Господа воскресив, і нас воскресить
силою своєю. 15. Хіба не знаєте, що тіла ваші – члени
Христові? Узявши, отже, члени Христові, зроблю їх
членами блудниці? Не бути тому! 16. Хіба не знаєте, що
хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть,
– каже, – двоє одним тілом. 17. Хто ж пристає до Господа,

є одним з ним. 18. Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що
чоловік чинить, є назовні тіла; хто ж чинить розпусту,
грішить проти власного тіла. 19. Хіба не знаєте, що ваше
тіло – храм Святого Духа, що у вас пробував, якого ви
маєте від Бога? Отже ви не належите більш самі до себе.
20. Ви бо куплені за високу ціну. Тож прославляйте Бога
вашим тілом.
Алилуя (г. 2): Вислухає Тебе Господь у день
печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова (Пс. 19,2).
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який
тільки день призовемо (Пс. 19,10).
Євангеліє:
Лк. 79 зач. 15, 11-32.
1. Сказав Господь притчу оцю: – В одного чоловіка
було два сини. 12. Молодший з них сказав батькові: –
Тату, дай мені частину маєтку, що мені припадає. Батько
розділив між ними свій маєток. 13. Кілька днів потім,
молодший зібрав усе й пустився у далекий край і там
розтратив свій маєток: жив розпусно. 14. І як він усе
розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став
бідувати. 15. Пішов він і найнявся у одного з мешканців
того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. 16.
І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли
свині, але й тих ніхто не давав йому. 17. Опам'ятавшись,
він сказав до себе: скільки наймитів у мого батька мають
подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. 18. Встану, піду
до батька мого і скажу йому: отче, я согрішив проти неба
й проти тебе. 19. Я недостойний більше зватись твоїм
сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів. 20. Встав
він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко,
побачив його батько і, змилосердившись, побіг, кинувся
йому на шию і поцілував його. 21. Син сказав до нього: –
Отче, я согрішив проти неба й проти тебе. Я недостойний
більше зватись твоїм сином. 22. Батько ж кликнув до
своїх слуг: – Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть
його, дайте йому на руку перстень і сандали на ноги. 23.
Приведіть годоване теля й заріжте його; і їжмо,
веселімся, 24. бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав
був і найшовся. І вони стали веселитись. 25. Старший його
син був у полі; і як він, вертаючись, наблизився до дому,
почув музику й танці. 26. Покликав він одного зі слуг і
спитав, що то таке. 27. Той сказав йому: – Брат твій
вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо найшов
його живим-здоровим. 28. Розгнівавсь той і не хотів

увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. 29. Той же
озвавсь до батька: – Ось стільки років служу тобі й ніколи
не порушив ані одного приказу твого, і ти не дав мені
ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. 30.
А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з
блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. 31.
Батько ж сказав до нього: – Ти завжди при мені, дитино,
і все моє – твоє. 32. Однак слід було веселитись і радіти,
бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і
найшовся.
Замість Достойно, приспів:
Богородице Діво, уповання християн, покрий,
захорони і спаси тих, що на Тебе уповають.
І ірмос (г. 3): В законі тіні і писання образ бачимо, вірні:
кожний младенець мужеського полу, що отвирає утробу
– святий Богу. Тому первороджене Слово безначального
Отця – Сина, що первородиться з матері, яка мужа не
знає, – величаємо.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

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; + Анна Курий 4 р.см.
год. 13.00 Подячна і дальше прохання про Боже
благословення, здоров'я і покров Пресвятої Богородиці
для Йоанни і Станіслава; та за Дарію Кайду з днем
народження; та за Романа Мачугу.
ПОНЕДІЛОК – 21.02.2022 Тиждень м’ясопусний. Св.
великомч. Теодора Стратилата. Св. прор. Захарії
Серповидця.
8.00 – Служба Божа
+ Іван Басараб
ВІВТОРОК – 22.02.2022 Віддання Стрітення. Св. мч.
Никифора.
8.00 – Служба Божа
+ Анна Должицька
СЕРЕДА – 23.02.2022 Св. мч. Харалампія.
8.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Ольги Салік з Днем Народження
ЧЕТВЕР – 24.02.2022 Св. свщмч. Власія, єп.
Севастійського.
8.00 – Служба Божа
+ Анна Должицька
П’ЯТНИЦЯ – 25.02.2022 Св.прп. Мелетія, архиєп.
Антіохійського.
8.00 Служба Божа
+ Болеслав Ґура

СУБОТА – 26.02.2022 Субота
Мартиніяна.
9.00 – Служба Божа + панахида
+ Анна Должицька

заупокійна.

Прп.

НЕДІЛЯ – 27.02.2022 Неділя м’ясопусна, про Страшний
суд. Прп. Авксентія. Переставлення прп. Константина
філософа, у монахах Кирила, учителя слов’янського.
Прп. Марона, пустинника, чудотворця.
год. 8.30 За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні
ласки для Єви з родиною, Анни з родиною, Марціна і
Данусі Ґойло
год. 10.00 + Іван Броновський 22 р.см.; + Вартоломей
Бусик, 40-ва річн. см., Еуфемія і Володимир і всі з род.
Вусиків і Пирчаків
год. 13.00 + Михайло Міц і Мирослав

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. Хор запрошує! Сердечно запрошуємо і
заохочуємо долучитись до нашого парафіяльного
хору. Маючи на меті піднесення рівня наших щоденних і
святкових Богослужінь, розвиток свідомого релігійного
життя в церкві, парафіяльний хор продовжує щотижневі
вправи і підготовку до завдань, які стоять перед ним
(зокрема до трансляцій Богослужінь по телебаченню, які
наш хор зобов'язаний супроводжувати від моменту
створення Ольштинсько-Ґданської Єпархії). Хористи
мають можливість глибше пізнати багатство Богосужінь
нашого обряду, беручи в них активну участь, а також
підносити рівень музичних вмінь під керівництвом
фахівця з вокалу та хорового співу Кшиштофа Щербука.
Запрошуємо зголошуватись. Організаційні питання,
зокрема про терміни прослуховувань та ін. можна
керувати до Андрія Фаранчука, за тел. 502 328 396.
3. Просимо зголошуватись, кому потрібна
посвідка для розрахунку з Urzędem Skarbowym.
4. 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. В міру можливостей просимо про внески
на цю інвестицію.
5. Субота перед м’ясопусною неділею, 26
лютого, є днем молитви за померлих. Цього дня в
церквах правиться Панахиди – служби за померлих, під
час яких читаються імена людей, яких ми поручаємо Богу
в молитві. У нас - опісля Літургії о годині 9.00.
6. W czwartek, 24 lutego, o godzinie 7.30, na antenie
TVP1,
emisja
kolejnego
odcinka
magazynu
greckokatolickiego PEŁNIA WIARY. Powtórki w sobotę i
niedzielę na regionalnych kanałach TVP3.
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