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20 березня 2022 р.
Неділя 2-га Великого посту.
Свв. священномчч., що були єпп. в Херсоні:
Василія, Єфрема, Капитона, Євгенія,
Етерія й інших.
Глас 6. Єв. 6.

Катедральна Парaфія Покровy Пресвятої Богородиці в Ольштині
www.cerkiew.olsztyn.pl

Змінні частини
Тропар (г. 6): Ангельські сили на гробі твоїм* і ті,
що стерегли, змертвіли* і стояла Марія у гробі,* шукаючи
пречистого тіла твого.* Полонив Ти ада, та не спокусився
ним,* зустрів єси Діву, даруючи життя.* Воскреслий з
мертвих Господи, слава Тобі.
Слава: Кондак Тріоді, глас 4: Нині час для діяння
явився, * при дверях суд, * востаньмо, отже, постячися, *
принесім сльози благання з милостинями, взиваючи: *
Ми согрішили більше піску морського, * але ослаби,
Творче всіх, щоб ми прийняли нетлінні вінці.
І нині: Богородичний (г. 6): Заступнице християн
непостидна,* молитвенице до Творця незамінна,* не
погорди голосами молінь грішників,* але випереди як
благая з поміччю нам, що вірно співаємо Тобі:*
поспішись на молитву і скоро прийди на моління,*
заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що почитають
Тебе.
Прокімен (г. 6): Спаси, Господи людей твоїх і
благослови насліддя Твоє (Пс, 27,9).
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій,
щоб не відвертався Ти мовчки від мене (Пс. 27,1).
Апостол:
Євр. 304 зач.; 1, 10 – 2, 3.
10. Ти, Господи, напочатку заснував землю, і
небеса діло рук твоїх. 11. Вони зникнуть, ти ж
перебуваєш; усі, мов одежа, постаріються; 12. ти їх,
неначе одежу, згорнеш, і, немов одіж, вони зміняться. Ти
ж – той самий, і літа твої не скінчаться. 13. До кого з
ангелів він коли мовив: Сідай праворуч мене, доки не
покладу твоїх ворогів підніжком під ногу. 14. Хіба ж не всі
вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які
мають унаслідувати спасіння? 1. Тому ми мусимо
вважати дуже пильно на те, що чули, щоб, бува, нас не
збило з путі. 2. Бо коли слово, оголошене ангелами, було
таке важне, що всякий його переступ і непослух тягнув за
собою справедливу кару, 3. як утечемо ми, коли
занедбаємо таке велике спасіння? Його спочатку
проповідував Господь, і воно було нам підтверджене
тими, що його чули.
Алилуя (г. 6): Хто живе в помочі Всевишнього, під
покровом Бога небесного оселиться (Пс. 90,1).

Стих: Скаже Господеві, заступник мій єси і
прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього (Пс. 90,2).
Євангеліє:
Мр. 7 зач. 2, 1-12.
1. В той час, колй прийшов Ісус до Капернауму,
чутка пішла, що він у домі. 2. І там зібралося стільки
народу, що не було більш місця, навіть перед дверима; і
він промовляв до них словом. 3. І от прийшли до нього
несучи розслабленого; несли його четверо. 4. А що із-за
народу не могли принести до нього, розкрили стелю над
місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому
лежав розслаблений. 5. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до
розслабленого: – Сину, відпускаються тобі твої гріхи. 6.
Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі: 7. –
Як може цей так говорити? Він богохулить! Хто може
прощати гріхи, крім одного Бога? 8. Ісус вмить збагнув
духом, що вони таке собі думають, і каже до них: 9. – Чого
таке мислите у серцях ваших? Що легше – сказати
розслабленому: відпускаються тобі гріхи, чи сказати:
встань, візьми твоє ліжко й ходи? 10. Та щоб ви знали, що
Син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, –
мовить до розслабленого, – 11. кажу тобі: встань, візьми
своє ліжко і йди додому. 12. Устав той і зараз же взяв
ліжко, й вийшов на очу всіх; і дивувалися всі, хвалили
Бога й казали: – Ніколи ми такого не бачили.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
УРИВОК ПРОПОВІДІ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Бог є опорою для людини в час війни, коли руйнуються
основи життя. Ви собі уявіть руйнування світу біженця
війни, який має залишати все, всю свою дотеперішню
історію, брати за руку свою дитину і пускатися в
невідоме. Але Слово Боже каже, що є щось, чого ніхто не
може знищити. Є щось, що залишається постійним і
нерухомим завжди, навіть тоді, коли руйнуються основи
людського життя. Тією нерухомою твердинею є Божий
престол і Господь Бог на цьому престолі. Він може дати
все те, на що людина потребує опертися. Але що означає
молитися під час війни, зокрема коли ми молимося за
перемогу України над її ворогом? Мабуть, відповідь на це
питання нам потрібно шукати кожного дня і вповні зміст
цієї молитви ми зрозуміємо щойно тоді, коли
святкуватимемо перемогу України. Але важливо бодай
розпочати цю дорогу усвідомлення, осмислення цієї
молитви.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

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-ма річн. см., і всі з род.
Карлицьких
год. - 10.00 Літургія св. Василія Великого
+ Іван Деревецький, Катерина, Софія, Мирослав,
Казимир, Софія, Станіслава і Стефан Ґаєвські
год. 13.00 - Літургія св. Василія Великого
+ Івахів Броніслава, Григорій, Петро і Григорій
ПОНЕДІЛОК – 21.03.2022 Прп. й ісп. Теофілакта, єп.
Нікомидійського.
17.00 – Велике Повечір'я з Каноном Андрія Критськ.
ВІВТОРОК – 22.03.2022 Свв. сорок мчч., замучених у
Севастійськім озері.
18.00 – Служба Божа
+ Роман Цікуй, 9-тий день після см.
СЕРЕДА – 23.03.2022 Св. мч. Кодрата і тих, що з ним.
17.00 – Літургія Напередосвячених Дарів
ЧЕТВЕР – 24.03.2022 Св. Софронія, патріарха
Єрусалимського.
17.00 – Акафіст до Страстей Христових
П’ЯТНИЦЯ – 25.03.2022 Прп. й ісп. Теофана
Сигріянського. Св. Григорія Двоєслова, папи Римського.
8.00 – Служба Божа
17.00 - Хресна Дорога
СУБОТА
–
26.03.2022
Субота
заупокійна
Перенесення мощів св. Никифора, патріарха
Царгородського.
9.00 – Служба Божа + панахида
НЕДІЛЯ – 27.03.2022 Неділя 3-тя Великого посту,
Хрестопоклонна. Прп. Венедикта.
год. 8.30 - Літургія св. Василія Великого
+ Петро Щербік
год. - 10.00 Літургія св. Василія Великого
+ Владислав Павловець
год. 13.00 - Літургія св. Василія Великого
За здоров'я, Боже благословення і усі потрібні ласки для
Єви і Дарії в їх 40-ві уродини.

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. Запрошуємо до неперервної «молитовної
естафети» в наміренні Перемоги України. Вона 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. Юридична допомога для біженців з України.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie informuje, że
koordynatorem ww. akcji jest radca prawny Aleksandra
Racka, tel. 512 387 570.
6. W lutym darowizny na cele kultu religijnego
wyniosły 4.590 zł. Wpłaciło 28 rodzin. Sadowska Stefania;
Pyszniak Mirosław; Śmigulec Danuta i Okuniewicz Alina;
Chmarycz Maria; Długoń Czesław; Bzil Mirosław; Kobarynko
Maria; Szumada Aleksander; Chmarycz Sławomir; Brewka
Bogumiła; Myńkowski Jarosław i Kornelia; Czepil Maria;
Szumada Elżbieta; Buszowiecka Grażyna; Karowiec Teresa;
Pidsudko Mirosława; Zyśk Iwona; N.N; Lewczyszyn Lubomir;
Marciniak Maria; Kalita Mirosław; Ferenc Tadeusz; Staszko
Irena; Brewka Katarzyna i Igor; Antochów Andrzej; Giżycki
Bogdan; Pakosz Bogdan; Kurdyła Stefan. Велике Вам Спаси
Боже!
7. В цьому тижні починаємо інсталацію
фотовольтаїки, яка загарантує нам зменшення рахунків
за електрику. В міру можливостей звертаємось до усіх
про пожертви.
8 . На тетраподі є скриня де можемо вкидати
пожертви на квіти до Божого гробу.
9. Великопосні реколекції у нашій парафії
відбудуться 8, 9 і 10 квітня а проведе їх о. Богдан Круба з
Варшави.
10. 27 березня, у неділю в Ґлотові о год. 17.00
відбудеться Хресна Дорога за участю владики Кир
Аркадія.
11. Запрошуємо тих, хто приїхав з України, що
вже вишивають, і тих, в кого є бажання навчитися
вишивати, на зустріч зі с. Оксаною Ващур, СНДМ, тел.
513 021 315. Чекаємо Вас 27.03.2022 р., в неділю після
Святих Літургій: 9.30, 11.15, 14.00 в парафіяльній церкві.
ЗБІРКА РЕЧЕЙ ДЛЯ БіЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Єднаючися у дусі солідарності з потерпілими у війні з
російським агресором, звертаємося до усіх людей доброї
волі про збірки потрібних речей:
- koce (nowe), śpiwory, poduszki, kołdry, pościel, materace,
środki medyczne i higieniczne, pompy infuzyjne,
- chemia, odzież (nowa), gąbki do mycia naczyń, proszki do
prania, szampon, płyn do naczyń, krem do twarzy
- artykuły dla dzieci i niemowląt (mleko w proszku,
chusteczki nawilżane, pampersy, środki pielęgnacyjne,
- artykuły spożywcze z długim terminem przydatności,
słodycze wysokokaloryczne, cukier, mąka, herbata, melisa,
- przybory i zeszyty szkolne, miseczki do karmienia dzieci.
Речі можна приносити від понеділка до
п'ятниці від год. 10.00 до 19.00 до парафіяльного залу.
Просимо також про поміч у сортуванні речей і
розділюванні пізніше усім потребуючим особам.
Більше інформації при вході до залу.
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