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6 березня 2022 р.
Неділя сиропусна, прощення.
Прп. Тимотея, що в Символах.
Св. Євстатія, архиєп. Великої Антіохії.
Глас 4. Єв. 4.
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Змінні частини
Тропар (г. 4): Світлую воскресіння проповідь* від
ангела взнавши, Господні учениці,* і прадідне
осудження
відкинувши,*
апостолам,
хвалячися,
мовили:* Повалилася смерть, воскрес Христос Бог,*
даруючи світові велику милість.
Тропар (г. 2): Пам’ять праведного з похвалами* і
Тобі вистачає свідчення Господнє, Предтече,* бо Ти
показався воістину і від пророків чесніший,* бо у струях
сподобився хрестити Проповіданого.* Тому за істину
постраждав Ти, радуючися,* благовістив Ти і тим, що в
аді, Бога, явленого в тілі,* що взяв гріх світу і подає нам
велику милість.
Слава: Кондак (г. 3): Перше неплідна днесь
Христового предтечу родить* і він є сповненням усякого
пророцтва,* бо кого пророки проповідували,* на того він
у Йордані руку поклав.* Явився Божого Слова пророк,
проповідник, разом і предтеча.
І нині: Кондак Тріоді, глас 6: Премудрости
наставнику, розуму подателю,* немудрих учителю і
нищих захиснику,* утверди, врозуми серце моє,
Владико.* Ти дай мені слово, Отче Слово,* бо оце устам
моїм не забороню, щоб звали Тобі:* Милостивий,
помилуй мене, падшого.
Прокімен (г. 4): Як величні діла твої, Господи, все
премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24).
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи,
Боже мій, Ти дуже величний (Пс. 103,1).
Прокімен (г. 7): Возвеселиться праведник у
Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Апостол:
Рим. 112 зач.; 13, 11 – 14, 4.
11. Браття, тепер ближче нас спасіння, ніж тоді, як
ми увірували. 12. Ніч проминула, день наблизився.
Відкиньмо, отже, вчиники темряви й одягнімось у зброю
світла. 13. Як день, поводьмося чесно: не в ненажерстві
та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та
заздрощах; 14. але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не
дбайте про тіло в похотях.
1. Слабкого у вірі приймайте, не вступаючи з ним у
суперечки. 2. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий

їсть городину. 3. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує; а
хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його
прийняв. 4. Ти хто, що чужого слугу судиш? Своєму
господареві стоїть він або падає; але він стоятиме, бо
Господь може підтримати його.
Алилуя (г. 4): Натягни лук і успівай, і царюй, істини
ради і лагідности, і справедливости (Пс.44,5).
Стих:
Возлюбив
Ти
справедливість
і
возненавидів Ти беззаконня (Пс. 44,8).
Євангеліє:
Мт. 17 зач. 6, 14-21.
14. Сказав Господь: Коли ви прощатимете людям
їхні провини, і Отець ваш небесний простить вам. 15. А
коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш небесний
не простить вам провин ваших. 16. Коли постите, не
будьте сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє
лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істинно
кажу вам: вони вже мають свою нагороду. 17. Ти ж, коли
постиш, намасти свою голову й умий своє лице, 18. щоб
не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що
в тайні; і Отець твій, що бачить у тайні, воздасть тобі. 19.
Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки
нищать і де злодії підкопують і крадуть. 20. Збирайте собі
скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать і де злодії
не проломлюють стін і не крадуть. 21. Бо де твій скарб,
там і твоє серце буде.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

ЗБІРКА РЕЧЕЙ ДЛЯ БіЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
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. 10.00 до 19.00 до парафіяльного залу.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

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
ПОНЕДІЛОК – 07.03.2022 Початок св. Великого посту.
Тиждень 1-ий Великого посту. Віднайдення чесних
мощів святих мчч., що в Євгенії.
17.00 – Велике Повечір'я з Каноном Андрія Кр.
ВІВТОРОК – 08.03.2022 Св. свщмч. Полікарпа, єп.
Смирнського.
18.00 – Служба Божа
+ Марія Орловська, 9-тий день після см.
СЕРЕДА – 09.03.2022 Перше і друге знайдення чесної
голови св. славного прор., предтечі і хрестителя
Господнього Йоана.
17.00 – Літургія Напередосвячених Дарів
+ Марія, Яків, Мар'ян, Богдана і всіх з род. Бальторовичів
ЧЕТВЕР – 10.03.2022 Св. Тарасія, архиєп. Царгородського.
17.00 – Акафіст до Страстей Христових
П’ЯТНИЦЯ – 11.03.2022 Св. Порфирія, єп. Газького.
8.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Йоанни і Славомира
17.00 - Хресна Дорога
СУБОТА – 12.03.2022 Прп. й ісп. Прокопія Декаполіта.
11.00 – Служба Божа і хрестини Ігора Кайди
12.00 - Хрестини Оскара Филяка
НЕДІЛЯ – 13.03.2022 Неділя 1-ша Великого посту,
Православ'я. Прп. й ісп. Василія, співпосника
Прокопового.
год. 8.30 Літургія св. Василія Великого
+ Юрій, Марія Буньовські; + Анастазія, Михайло, Ярослав
Міци; + Стефан, Анна Ринковські і всіх з род. Буньовських
і Ринковських
+ Марія і Іван Ґулаєвічі
год. 10.00 Літургія св. Василія Великого
+ Анна, Миколай, Йосиф, Михайло, Володимир, Томаш,
Марія, Василь, Параскев'я з род. Ґамратів, Левчиків і
Ставних
год. 13.00 Літургія св. Василія Великого
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
родини Чебеняків: Софія, Марія і Стефан; онучка Оля і
синові: Ярослав, Дарій і Стефан і невістки.
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 1892р. 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 заарештований
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
розпочався
беатифікаційний процес слуги Божого ієромонаха Єремії
Ломницького.
Неділю Православ’я установив і наказав щорічно
святкувати Собор у Константинополі 842 року. Мета
цього свята — прилюдно й урочисто віддати честь і
поклін святим іконам Ісуса Христа, Пречистої Діви Марії і
святих. Тому за звичаєм у ту неділю посвячуємо ікони і
в нас опісля кожної Літургії бyдемо це чинити.
Потреба прощення. Бог хоче подарувати нам
нове життя, але всяка досада, гнів і неприязнь
закривають вхід до нашого серця для Божої благодаті.
Для того, щоб Царство Боже настало у моєму серці,
потрібне покаяння: зміна мислення про Бога, ближніх та
самого себе (грецькою мовою покаяння — метанойя, що
дослівно означає «повна зміна, навернення, зміна
способу думання, зміна напрямку, зміна життя,
покаяння».

Оголошення
1. Хор запрошує! Сердечно запрошуємо і заохочуємо
долучитись
до
нашого
парафіяльного
хору.
Організаційні
питання,
зокрема
про
терміни прослуховувань та ін. можна керувати
до Андрія Фаранчука, за тел. 502 328 396.
2. 2 - га неділя в місяці - таця призначена на закінчення
будови нашого парафіяльного комплексу.
3. Збори Парафіяльної Ради - у неділю 6 березня опісля
Літургії о год. 13.00!
4. 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.
Запрошуємо також до неперервної «молитовної
естафети». Деталі - на парафіяльній сторінці.
5. 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.
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.
6. 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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