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Змінні частини
Тропар (г. 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,*
погребення прийняв Ти тридневне,* щоб нас визволити
від страстей.* Життя і воскресіння наше,* Господи, слава
Тобі.
I преподобному (г. 1): Пустинним жителем і в тілі
ангелом,* і чудотворцем показав Ти себе, богоносний
отче наш Йоане.* Постом, чуванням, молитвою небесні
дарування прийнявши,* зціляєш недужих і душі, що з
вірою прибігають до Тебе.* Слава Тому, що дав Тобі
кріпость,* слава Тому, що вінчав Тебе,* слава Тому, що
діє тобою всім зцілення.
Слава: Кондак преподобному (г. 4): На висоті
правдивої повздержности* Господь Тебе поставив, як
звізду необманну,* що просвічує світокраї,* наставнику
Йоане, отче наш.
І нині: Богородичний (г. 4): Йоаким і Анна з
неслави бездітности* і Адам і Єва від тління смерти
визволилися, Пречиста,* у святім Різдві Твоїм.* Його
празнують люди Твої,* з провини прогрішень ізбавлені,*
як кличуть до Тебе:* Неплідна родить Богородицю* і
кормительку життя нашого.
Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте
Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я
його (Пс. 75,2).
Апостол:
Євр. 314 зач.; 6, 13-20.
13. Браття, колй Бог давав Авраамові обітницю,
не маючи поклястися ніким вищим, поклявся самим
собою, 14. кажучи: поблагословлю тебе щедро й
розмножу тебе вельми. 15. І він, завдяки довгій
терпеливості, осягнув обітницю. 16. Люди клянуться
більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються
клятвою для ствердження. 17. Так само й Бог, бажаючи
дати наслідникам обітниці якнайсильніший доказ
непорушности своєї волі, зробив те клятвою, 18. щоб
двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог
казав неправду, ми мали сильну потіху, – ми, що прибігли
прийняти надію, призначену нам. 19. У ній маємо, неначе
котву душі, безпечну та міцну, що входить аж
досередини за завісу, 20. куди ввійшов за нас, як
предтеча, Ісус, ставши архиєреєм повіки, по чину
Мелхиседека.

Алилуя (г. 8): Прийдіте, возрадуємося Господеві,
воскликнім Богу, Спасителеві нашому (Пс. 94,1).
Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і
псалмами воскликнім йому (Пс.94,2).
Євангеліє:
Мр. 40 зач. 9, 17-31.
17. Одного разу чоловік якййсь прийшов до Ісуса
і, кланяючись йому, сказав: – Учителю, я привів до тебе
сина мого, що має німого духа, 18. і де тільки його
вхопить, кидає його об землю, так що він піниться,
скрегоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його
вигнали, та вони не могли. 19. Він у відповідь каже їм: –
О роде невірний! Доки я буду з вами? Доки вас
терпітиму? Приведіть його до мене. 20. І привели його до
нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потряс ним, і
той повалився на землю, запінився і почав качатися. 21.
Він спитав його батька: – Скільки часу, як це йому
сталося? – З дитинства, – відповів той. – 22. Часто він
кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо
можеш, поможи нам, змилосердися над нами. 23. Ісус
каже йому: – Якщо можеш? – Все можливе тому, хто
вірує. 24. І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози:
– Вірую, поможи моєму невірству! 25. Ісус, бачачи, що
збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: –
Німий та глухий душе! Наказую тобі: вийди з нього й не
входь більше в нього. 26. І закричавши та сильно ним
стрясши, вийшов з нього. І той став мов мертвий, і багато
хто казали: він умер. 27. Ісус узяв його за руку, підвів його,
і той устав. 28. Коли він увійшов у дім, учні питали його
насамоті: – Чому ми не могли його вигнати? 29. Він
відповів їм: – Цей рід нічим не можна вигнати, тільки
молитвою та постом. 30. Вийшовши звідти, проходили
крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, 31. бо він
навчав своїх учнів і казав їм: – Син чоловічий буде
виданий у руки людям і вб'ють його, і три дні після того,
як його уб'ють, він воскресне.
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: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1).
Другий: В пам’ять вічну буде праведник, злих
слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 03.04.2022 Неділя 4-та Великого посту.
Прп. й ісп. Якова, єп. Катанського.
год. 8.00 - 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
ПОНЕДІЛОК – 04.04.2022 Св. свщмч. Василія, пресв.
Анкирського.
17.00 – Служба Божа
ВІВТОРОК – 05.04.2022 Св. прпмч. Нікона і двохсот учнів
його, з ним замучених.
17.00 – Утреня з поклонами
СЕРЕДА – 06.04.2022 Передсвяття Благовіщення Пресв.
Богородиці. Прп. Захарії. Св. Артемона, єп. Селевкії
Пісідійської.
17.00 – Літургія Напередосвячених Дарів
ЧЕТВЕР – 07.03.2022 Благовіщення Пресвятої Владичиці
нашої Богородиці і Приснодіви Марії.
10.00 – Служба Божа
+ з род. Ґіруців, Буткєвічів і Ґрущиньських
18.00 – Служба Божа
+ Іван Чепіль
П’ЯТНИЦЯ – 08.04.2022 Собор архангела Гавриїла.
Віддання Благовіщення.
РЕКОЛЕКЦІЇ
10.00 – Служба Божа
+ Катерина, Іван, Марія, Михайло, Іван і всіх з род.
Пограничних
18.00 – Служба Божа
СУБОТА – 09.04.2022 Субота акафістова. Св. Матрони,
що в Солуні.
10.00 – Служба Божа
+ Марія Орловська, 40-вий день після см.
13.00 – Служба Божа
НЕДІЛЯ – 10.04.2022 Неділя 5-та Великого посту.
Прп. Іларіона Нового. Св. Стефана, чудотворця.
год. 8.00 - Літургія св. Василія Великого
+ Зеновія, Антоні Гривна
год. - 10.00 Літургія св. Василія Великого
+ Анна Кайда
год. 13.00 - Літургія св. Василія Великого
+ Євгенія Щур 1 річн. см. і всіх померлі з род. Щур і Кінах

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. Сьогодні перша неділя в місяці - таця
призначена на нашу курію в Ольштині.
7. Закінчено 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. 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.
11. У продажу в захристії є великодні свічки з
нашого єпархіяльного Карітас, де дохід є призначений
Україні. Також з заду церкви є газета Благовіст за 5 зл.
12. У Рибаках в Осередку Карітас Дієцезії
Вармінської є грекокатолицькі родини, які хочуть
приїхати до нас до церкви на Великдень. Тому коли
було б бажання взязти по одній родині до себе на
святочний сніданок опісля Літургії і відвезти їх назад прошу до мене про це повідімити.
12. У місяці квітні , травні 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 ранішня 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!
РЗБІРКА РЕЧЕЙ ДЛЯ БіЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Речі можна приносити від понеділка до суботи
від год. 12.00 до 18.00 до парафіяльного залу. У неділю
зал закритий!
Просимо також про поміч у сортуванні речей і
розділюванні пізніше усім потребуючим особам.
Більше інформації при вході до залу.
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