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Змінні частини
Тропар (г. 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.
Слава: Кондак Тріоді (г. 1): Коли прийдеш, Боже,
на землю зо славою і затрепече все, * а ріка вогненна
потече перед судищем, * і книги розгортаються, * і
таємне з’являється, * – тоді ізбав мене від вогню
невгасимого * і сподоби мене праворуч Тебе стати, *
Судде найправедніший.
I нині: Богородичний (г. 1): Коли Гавриїл звіщав
Тобі, Діво: Радуйся, * з голосом воплочувався Владика
всіх * у Тобі, святім кивоті, * як рік праведний Давид: *
Явилася Ти ширша небес, * що поносила Створителя
Твого. * Слава тому, що вселився в Тебе, * слава Тому, що
пройшов із Тебе, * слава Тому, що висвободив нас
різдвом Твоїм.
Прокімен (г. 3): Співайте Богові нашому, співайте;
співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7).
Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть
Богові голосом радости (Пс. 46,2)
Апостол:
1 Кор. 140 зач.; 8, 8 – 9,
2.
8. Браття, страва не зближує нас до Бога: ні як не
їмо, не тратимо нічого, ні як їмо, не користаємо нічого. 9.
Але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала причиною
падіння для слабких. 10. Бо коли хто бачить тебе, що
маєш знання, як ти у капищі сидиш за столом, чи його
совість, тому що слабка, не буде заохочена їсти
ідоложертовне ? 11. І так через твоє знання може
погибнути немічний брат, за якого помер Христос. 12.
Грішивши так проти братів і ранивши їх слабку совість,
грішите проти Христа. 13. Тому, як страва призводить
брата мого до гріха, повік не буду їсти м'яса, щоб не
блазнити мого брата. 1. Хіба я не вільний? Хіба я не
апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви
не моє діло у Господі? 2. Коли іншим я не апостол, то –
вам, бо ви достовірний доказ у Господі мого
апостольства.

Алилуя (г. 3): На Тебе, Господи, я уповав, щоб не
посоромився навіки (Пс. 30,2).
Стих: Будь мені Богом захисником і домом
прибіжища, щоб спасти мене (Пс. 30,3).
Євангеліє:
Мт. 106 зач. 25, 31-46.
Сказав Господь: 31. Коли Син чоловічий прийде у
славі своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї
слави. 32. І зберуться перед ним усі народи, і він
відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від
козлів; 33. і поставить овець праворуч себе, а козлів
ліворуч. 34. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: –
Ходіте, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину
царство, що було приготоване вам від створення світу.
35. Бо я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і ви
мене напоїли; чужинцем був, і ви мене прийняли; 36.
нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви навідались до мене;
у тюрмі був, і ви прийшли до мене. 37. Тоді озвуться
праведні до нього: – Господи, коли ми бачили тебе
голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? 38. Коли
ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і
одягнули? 39. Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і
прийшли до тебе? 40. А цар, відповідаючи їм, скаже: –
Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх
найменших братів, ви мені зробили. 41. Тоді скаже й тим,
що ліворуч: – Ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь
вічний, приготований дияволові й ангелам його; 42. бо я
голодував, і ви не дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене не
напоїли; 43. був чужинцем, і ви мене не прийняли; нагим,
і ви мене не одягнули; недужим і в тюрмі, і ви не
навідались до мене. 44. Тоді озвуться і ті, кажучи: –
Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим,
чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не
послужили? 45. Він відповість їм: – Істинно кажу вам: те,
чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і
мені не зробили. 46. І підуть ті на вічну муку, а
праведники – на життя вічне.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

Збори Ради Парафіяльної у неділю 6 березня опілся Літургії в год. 13.00!

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

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-га річн. см.; +
Вартоломей Бусик, 40-ва річн. см., Еуфемія і Володимир і
всіх з род. Вусиків і Пирчаків
год. 13.00 + Михайло Міц і Мирослав
ПОНЕДІЛОК – 28.02.2022 Тиждень сиропусний.
Св. ап. Онисима.
8.00 – Служба Божа
+ з род. Пакошів: Тимотей, Анна, Ришард, Яніна, за дідів,
тещів і Яна, Броніславу та за друзів.
ВІВТОРОК – 01.03.2022 Свв. мчч. Памфила, єрея,
Порфирія і дружини їх.
18.00 – Служба Божа
+ Анна Должицька, 40-вий день після см.
СЕРЕДА – 02.03.2022 Св. великомч. Теодора Тирона.
17.00 – Служба Божа
+ Юлія, Олександр, Ірена, Богдан, Володимир з род.
Деревецьких і Дмитртшин
ЧЕТВЕР – 03.03.2022 Св. Лева, папи Римського.
17.00 – Служба Божа
+ Анна Должицька
П’ЯТНИЦЯ – 04.03.2022 Св. ап. Архипа.
18.00 – Служба Божа
+ Анна Должицька
СУБОТА – 05.03.2022 Субота сиропусна. Всіх
преподобних отців, що в подвизі просіяли. Прп. Лева, єп.
Катанського.
8.30 - вервиця
9.00 – Служба Божа
За Марійську Дружину
НЕДІЛЯ – 06.03.2022 Неділя сиропусна, прощення.
Прп. Тимотея, що в Символах. Св. Євстатія, архиєп.
Великої Антіохії.
год. 8.30 + Кузьмович Мирослав
год. 10.00 + Іван Катерина Сахрини
год. 13.00 + Петришин Михайло, Юлія, Володимир, Євген

Оголошення
1. Слуга Божий о. Єремія Ломницький, ЧСВВ.
Одним із мужів Церкви, котрий заслуговує на пошану та
пам’ять про себе, є о. Єремія Ломницький. Він глибоко
усвідомлював, що навіть якщо доведеться померти
мученицькою смертю, то вона лише стане початком
нового життя. 28 серпня 1992р. О. Єремія Ломницький
разом з о. Кирилом Селецьким в Жижелі засновують
Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви
Марії, першим членом якого стає с. Йосафата Михайлина
Гордашевська. 24 січня 1915 року був заарешиований

російським окупантом, а 5 лютого вивезений на заслання
в м. Симбірськ. 3 липня 1916 помер у Симбірську і там був
похований. 5 квітня 2009 року в храмі Воскресіння ГНІХ
Івано-Франківської
Єпархії
УГКЦ
роз
почався
беатифікаційний процес слуги Божого ієромонаха Єремії
Ломницького.
2. Просимо зголошуватись, кому потрібна
посвідка для розрахунку з Urzędem Skarbowym.
3. 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.
4. 4.03, перша п'ятниця у місяці - відвідини
хворих від год. 10.00
5. Протягом тижня від понеділка до п'ятниці
запрошуємо до особистої молитви за мир в Україні у
нашому соборі від год. 17.00 до 19.00. Храм буде
відкритий, щоб прийти і просити Всевишнього Бога про
свободу і життя у мирі.
6. Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy
dotkniętych konfliktem zbrojnym
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie przyłączyła się
do akcji pomocy prawnej na rzecz osób dotkniętych
działaniami wojennymi na Ukrainie. Wszystkie osoby
potrzebujące wsparcia w zakresie procedur legalizacyjnych
pobytu w Polsce, uzyskania statusu uchodźcy bądź azylu
politycznego, procedur związanych z zatrudnieniem,
świadczeniami zdrowotnymi oraz każdego innego wsparcia
prawnego, mogą zgłaszać się do biorących udział w akcji
radców prawnych i aplikantów radcowskich. Dane tych osób
wraz z numerami kontaktowymi znajdują się na stronie
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie oraz na
profilu Facebook. Z wszelkimi pytaniami można się również
zgłaszać na adres biuro@oirp.olsztyn.pl. Informujemy,
że koordynatorem ww. akcji ze strony Okręgowej Izby
Radców w Olsztynie jest radca prawny Aleksandra Racka, z
którą kontakt możliwy jest pod numerem telefonu
512 387 570. Zapraszamy do kontaktu wszystkich
potrzebujących.
8. Єднаючися у дусі солідарности з потерпілими у
війні з російським агресором Карітас Єпархії звертається
до Отців Парохів про зорганізовання в своїх парафіях
збірки потрібних речей: koce (nowe), śpiwory, poduszki,
kołdry, pościel, materace, środki medyczne i higieniczne,
pompy infuzyjne, chemia, odzież (nowa), artykuły dla dzieci
i niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane,
pampersy, środki pielęgnacyjne, ubrania, słodycze
wysokokaloryczne, artykuły spożywcze z długim terminem
przydatności. Речі можна приносити від понеділка до
п'ятниці від год. 16.00 до 19.00 до парафіяльного залу. За
рішенням нашого Владики Кир Аркадія, у неділю
06.03.2022 після кожної Служби Божої буде збірка
пожетрв потерпілим в наслідок війни в Україні.
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