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13 березня 2022 р.
Неділя 1-ша Великого посту, Православ'я.
Прп. й ісп. Василія, співпосника
Прокопового.
Глас 5. Єв. 5.

Катедральна Парaфія Покровy Пресвятої Богородиці в Ольштині
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Змінні частини
Тропар (г. 5): Собезначальне Слово Отцю і
Духові,* від Діви роджене на спасення наше,* оспіваймо,
вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на
хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих*
славним воскресінням Своїм.
I празника, (г.2): Пречистому образові Твоєму
поклоняємося, благий,* просячи прощення прогрішень
наших, Христе Боже,* бо волею благоволив єси плоттю
зійти на хрест,* щоб ізбавити тих, що їх створив єси, від
неволі ворожої.* Тому благодарственно кличемо Тобі:*
Ти радістю сповнив усе, Спасе наш, прийшовши спасти
світ.
Слава, і нині: Кондак, (г.8): Неописанне Слово
Отче* із Тебе, Богородице, воплоченням описалося* і,
осквернений образ у давнє зобразивши,* з
божественною добротою з’єднало,* та, ісповідуючи
спасення, ділом і словом ми це являємо.
Прокімен (г. 4) пісня Отців : Благословен єси,
Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я
Твоє на віки (Дан. 3,26).
Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив Ти
нам (Дан. 3,27).
Апостол:
Євр. 329 зач. 11, 24-26;
32 – 12, 2.
24. Браття, вірою Мойсей, коли був виріс, зрікся зватися
сином дочки фараона; 25. волів радше страждати разом
з людом Божим, ніж зазнавати дочасної розкоші гріха,
26. бо, дивлячись на нагороду, вважав за більше
багатство наругу вибраного народу, ніж скарби Єгипту.
32. І що ще скажу? Часу не вистане мені, як почну
розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про
Єфту, про Давида й Самуїла та пророків, 33. що вірою
підбили царства, чинили справедливість, обітниць
осягнули, загородили пащі левам, 34. вогненне полум'я
гасили вістря меча уникали, ставали сильні, бувши
недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців
відбивали. 35. Жінки діставали назад своїх померлих, які
воскресали. Інші загинули в муках, зрікшися від них
звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння. 36. Інші
зазнали наруг і бичів, кайданів і в'язниці; 37. їх

каменували, різали пилою, брали на допити; вони
вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та козячих
шкурах, злиденні, гноблені, покривджені; 38. вони, яких
світ був невартий, блукали по пустинях, по горах, по
печерах та земних вертепах. 39. І всі вони, дарма що мали
добре свідчення віри, не одержали обіцяного, 40. бо Бог
зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли
завершення. 1. Тому й ми, маючи кругом себе таку
велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що
так легко пристає до нас навколо, і біжімо витривало до
змагання, що призначене нам, 2. дивлячися пильно на
Ісуса, засновника й завершителя віри, який, замість
радости, що була перед ним, витерпів хрест, не
звертаючи уваги на сором, і возсів праворуч Божого
престолу.
Алилуя (г. 4): Мойсей і Арон між ієреями Його і
Самуїл між тими, що призивають ім’я Його (Пс. 98,6).
Стих: Призивали Господа і Він вислухав їх (Пс.
98,6).
Євангеліє:
Йо. зач. 5. 1, 43-51.
43. В той час вирішив Ісус піти в Галилею. І найшовши
Филипа, мовив до нього: – Іди за мною. 44. А був Филип
з Витсаїди, з міста Андрія та Петра. 45. Зустрів Филип
Натанаїла і сказав до нього: – Ми найшли того, про якого
писав Мойсей у законі і пророки – Ісуса, сина Йосифа, з
Назарету. 46. Натанаїл сказав йому: – Що доброго може
бути з Назарету? Мовив до нього Филип: – Прийди й
подивися. 47. Ісус, побачивши, що до нього надходить
Натанаїл, сказав про нього: – Ось справжній ізраїльтянин,
в якому нема лукавства. 48. Натанаїл сказав: – Звідкіль ти
мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього: – Перше
ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як був єси під
смоковницею. 49. Натанаїл відповів йому: – Учителю, ти
– Син Божий, ти – цар Ізраїля. 50. Ісус у відповідь сказав
йому: – Тому що я мовив до тебе: я бачив тебе під
смоковницею – віруєш. Побачиш більше, ніж те. 51. І
сказав до нього: – Істинно, істинно кажу вам: побачите
небеса відкриті і ангелів Божих, як вони возходять та
сходять на Сина чоловічого.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

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.
ПОНЕДІЛОК – 14.03.2022 Св. прпмч. Євдокії.
17.00 – Велике Повечір'я з Каноном Андрія Кр.
ВІВТОРОК – 15.03.2022 Св. свщмч. Теодота, єп.
Киринейського.
18.00 – Служба Божа
+ Марія Баранік, 9-тий день після см.
СЕРЕДА – 16.03.2022 Свв. мчч. Євтропія, Клеоніка й
Василиска.
17.00 – Літургія Напередосвячених Дарів
ЧЕТВЕР – 17.03.2022 Прп. Герасима, що на Йордані.
17.00 – Служба Божа
+ Заваляк Микола; + Коласа Анна
П’ЯТНИЦЯ – 18.03.2022 Св. мч. Конона.
8.00 – Служба Божа
+ Стефан Гац
17.00 - Хресна Дорога
СУБОТА – 19.03.2022 Субота заупокійна. Свв. сорока
двох мчч., що в Аморії.
9.00 – Служба Божа + панахида
+ Анна Лацько
НЕДІЛЯ – 20.03.2022 Неділя 2-га Великого посту.
Свв. священномчч., що були єпп. в Херсоні: Василія,
Єфрема, Капитона, Євгенія, Етерія й інших.
год. 8.30 - Літургія св. Василія Великого
+ Роман Карлицький 7 річн. см. і всі з род. Карлицьких
год. - 10.00 Літургія св. Василія Великого
+ Іван Деревецький, Катерина, Софія, Мирослав,
Казимир, Софія, Станіслава і Стефан Ґаєвскі
год. 13.00 - Літургія св. Василія Великого
+ Івахів Броніслава, Григорій, Петро і Григорій
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.
- przybory i zeszyty szkolne
Речі можна приносити від понеділка до п'ятниці від
год. 10.00 до 19.00 до парафіяльного залу. Просимо
також про поміч у сегреґації річей і розділюванні
пізнійше усім потребуючим особам. Більше інформації
при вході до залу.
Минулого тижня також поїхали три машини з
гуманітарною допомогою в Україну.

Оголошення
1. Хор запрошує! Сердечно запрошуємо і
заохочуємо долучитись до нашого парафіяльного
хору. Більше інформації у Андрія Фаранчука, за тел. 502
328 396.
2. Протягом тижня перед вечірною відправою, пів
години скоріше відмовляємо вервицю за Перемогу над
ворогом і мир в Україні.
3. 13.03 опісля Літургії о 10 год. будемо
продавати вареники та солодке, а дохід піде на Україну.
4. Запрошуємо до неперервної «молитовної
естафети». У пашій парафії розпочалось неперервне
цілодобове молитовне чування в наміренні Перемоги
України. Воно полягає в тому, що кожної години одна
особа здійснює неперервну молитву за довільним
правилом (може це бути відмовляння Вервиці, або
Ісусової Молитви, читання Акафісту, Молебня, або
Псалтиря, молитовне споглядання тощо). Молитись
можна вдома, або в церкві, зокрема беручи участь у
Літургії та інших Богослужіннях. Записи в п. Андрія
Панасюка, за тeл. 661 616 940.
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.
Друга, третя і четверта суботи Великого посту.
Великий піст — це не тільки час посту й покути, але й
молитов за померлих. З цією метою виділено три суботи
в пості. У часі Великого посту свята Літургія правиться
тільки в суботу й неділю, а в инші дні правиться Літургія
Передосвячених Дарів. Щоб померлі не залишилися без
ласк і заслуг святої Літургії, то суботу в пості призначено
на осібне поминання померлих. У цьому році особливо
хочемо помолитися за полеглих захисників України, а
також всіх невинно вбитих у війні росії проти України,
зокрема тих, кого поховано у братських могилах без
християнської молитви і похорону. В нас - по Літургії о
год. 9.00.
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