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Неділя 3-тя Великого посту,
Хрестопоклонна.
Прп. Венедикта.
Глас 7. Єв. 7
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Змінні частини
Тропар (г. 7): Розрушив Ти хрестом твоїм
смерть,* отворив Ти розбійникові рай,* мироносицям
плач перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів
єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику
милість.
Тропар Хресту (г. 1): Спаси, Господи, людей
Твоїх* і благослови насліддя Твоє,* перемоги
благовірному народові на супротивників даруй* і
хрестом Твоїм* охорони люд Твій.
Слава і нині: Кондак (г. 7): Вже полум’яне оружжя
не охороняє врат єдемських,* на Нього бо прийшло
преславне погашення – Древо хресне;* смерти жало і
адову перемогу прогнано,* і став Ти, Спасе мій,* перед
тими, що в аді, кличучи:* Увійдіть знову в рай.
Замість
Трисвятого:
Хресту
Твоєму
поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє
славимо.
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. 311 зач.; 4, 14 - 5, 6.
14. Браття, маючи великого архиєрея, що
пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо
віровизнання. 15. Бо ми не маємо такого архиєрея, який
не міг би співчувати нашим недугам; він бо зазнав усього
подібно, як і ми, крім гріха. 16. Приступім, отже, з
довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милость і
найти благодать для своєчасної помочі. 1. Кожен бо
архиєрей, узятий з-між людей, настановляється для
людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за
гріхи, 2. щоб міг співчувати нетямущим та тим, що
заблудили, бо й сам він ввесь у немочах, 3. і тому має як
за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи.
4. Достоїнства ж цього ніхто не бере собі, але той, хто
покликаний Богом, як Арон. 5. Так і Христос не сам собі
присвоїв славу стати архиєреєм, бо вона від того, який до
нього мовив: Син мій єси, я сьогодні родив тебе. 6. Як і на

іншому місці каже: Ти священик навіки по чину
Мелхиседека.
Алилуя, глас .7: Пом’яни соньм Твій, що його
придбав Ти іздавна (Пс. 73,2).
Стих: Бог же – цар наш перше віку, вчинив
спасення посеред землі (Пс. 73,12).
Євангеліє:
Мр. 37 зач. 8, 34 - 9, 1.
34. Сказав Господь: – Коли хто хоче йти за мною, хай
зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде
слідом за мною. 35. Бо хто хоче спасти свою душу, той її
погубить; а хто погубить свою душу мене ради та
євангелія, той її спасе. 36. Яка бо користь людині здобути
світ увесь і занапастити свою душу? 37. Що бо людина
може дати взамін за власну душу? 38. Хто, отже, буде
соромитися мене й моїх слів перед цим родом
перелюбним та грішним, того буде соромитися Син
чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими
ангелами. 1. І сказав їм: – Істинно кажу вам: є деякі з отут
присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не вздріють
царства Божого, що прийде у могучості.
Замість Достойно, співаємо:
Тобою радується, Благодатная, всяка твар,
ангельський собор і чоловічеський рід, освященний
храме і раю словесний, дівственна похвало, що із неї Бог
воплотився і младенцем став – перед віками сущий Бог
наш. Лоно бо Твоє престолом сотворив і утробу Твою
просторішою небес учинив. Тобою радується,
Благодатная, всяка твар, слава Тобі.
Причасний: Знаменувалося на нас світло лиця
Твого, Господи (Пс. 4,7). Алилуя, тричі.
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.
Речі можна приносити від понеділка до п'ятниці
від год. 12.00 до 18.00 до парафіяльного залу.
Просимо також про поміч у сортуванні речей і
розділюванні пізніше усім потребуючим особам.
Більше інформації при вході до залу.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

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.
ПОНЕДІЛОК – 28.03.2022 Св. мч. Агапія і з ним 6 мчч.
8.00 – Служба Божа
ВІВТОРОК – 29.03.2022 Свв. мчч. Савина й Папи.
18.00 – Велике Повечір'я з Каноном Андрія Критськ.
СЕРЕДА – 30.03.2022 Прп. Олексія, чоловіка Божого.
17.00 – Літургія Напередосвячених Дарів
+ Валентина, 1-ша річн. см.
ЧЕТВЕР – 31.03.2022 Св. Кирила, архиєп. Єрусалимського.
17.00 – Акафіст до Страстей Христових
П’ЯТНИЦЯ – 01.04.2022 Свв. мчч. Хрисанта і Дарії.
8.00 – Служба Божа
17.00 - Хресна Дорога
СУБОТА
–
02.04.2022
Cубота
заупокійна.
Прпп. отців наших в обителі св. Сави, що їх убили
сарацини. {Свщмч. Миколая Чарнецького.}
8.30 - Вервиця
9.00 – Служба Божа + панахида
За Марійську Дружину
+ Зіновій Гуцайлюк, 1-ша річн. см.
НЕДІЛЯ – 03.04.2022 Неділя 4-та Великого посту.
Прп. й ісп. Якова, єп. Катанського.
год. 8.30 - Літургія св. Василія Великого
+ Ігор, Катерина, Василь з род. Мадейчик; + Марія,
Михайло з род. Глівайтчинів
год. - 10.00 Літургія св. Василія Великого
+ Міхаліна Ґутовська, Марія Невдячна, Анна Лацько
+ Данута Курий, 4-та річн. см.
год. 13.00 - Літургія св. Василія Великого
+ Семен, Марія, Степан, Галина з род. Савів

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. 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. Відвідини хворих в п'ятницю 1.04 від год. 10.00
7. В цьому тижні закінчуємо 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. 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.
11. Грекокатолицька Парафія Покрову Пресвятої
Богородиці і Ольштинський Гурток ОУП запрошує на
Шевченківський концерт в Ольштині в катедральному
соборі 10 квітня після літургії о 10 годині. Виступлять
місцеві артисти.
12. У місяці квітні і червні з нашого собору у неділі
будуть прямі трансляції Божественної Літургії на TYP
HISTORIA о год. 8.00. Тому прошу пам'ятати, що недільна
ранішна Літургія буде пів години швидше! Також
просимо усіх, щоб брати участь у Літургії в цей час в
нашому соборі, нехай буде видно усім, що наш
катедральний собор є заповнений вірними. Дякуємо!
РОЗДУМИ ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА АЛЕКСІЙЧУКА
Мр. 8, 34 – 9, 1. «Коли хтось хоче йти за мною, хай
зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде
слідом за мною».
Взяти Хрест Господній – значить прийняти обставини
свого життя такими, якими вони є. Нам завжди важко їх
прийняти, завжди щось не так. Ми носимося зі своїми
планами, маємо свої переконання, яким би мало бути
життя навколо нас, знаємо, хто й що мав би зробити.
Однак не усвідомлюємо, що все, що маємо, – це дар від
Бога. Брати хрест на себе – це прийняти ті обставини, які
є в цю мить нашого життя, і жити в них за Божими
законами. Брати хрест – це також приймати себе таким,
яким я є в цю мить мого життя. Коли ми це приймемо –
зразу прийде радість і настане мир, бо ми приймемо
Бога, який стоїть за тим.
Ми почитаємо Хрест Господній, виставляємо його для
поклоніння і співаємо: «Хресту Твоєму поклоняємось,
Владико!» Віддаємо честь і шану Хрестові, бо на Хресті
відбулося наше спасення. Знаємо, що екзорцист завжди
має зі собою хрест, щоб нагадати дияволові, що він уже
переможений і не має ніякої сили над людиною. Через
якийсь обман він, можливо, заволодів особою, як і через
обман диявол спокушає нас, але він ніколи не має над
нами сили. Частіше вдивляймося в Хрест, споглядаймо
Хрест, поклоняймося Хрестові, цілуймо Хрест, бо це
місце нашого спасення! Хрест – це місце і гарантія нашої
свободи в Ісусі Христі!
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