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Неділя 5-та Великого посту.
Преподобної Марії Єгипетської,
Прп. Іларіона Нового. Св. Стефана,
чудотворця. Глас 1. Єв. 9.
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Змінні частини
Тропар (г. 1): Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни
стерегли пречисте тіло твоє,* воскрес Ти, тридневний
Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні
взивали до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресенню
твоєму, Христе,* слава царству твоєму,* слава
промислові твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.
I преподобній (г. 8): У Тобі, мати, дбайливо
зберігся образ,* бо, прийнявши хрест, Ти пішла слідом за
Христом* і ділом навчала Ти погорджувати тілом, бо
воно проминає,* а дбати про душу – єство безсмертне.*
Тим-то з ангелами разом радується,* преподобна Маріє,
дух твій.
Слава: Кондак преподобній (г. 3): Перше
блудами всякими сповнена,* як Христова невіста через
покаяння днесь явилася,* ангельське життя наслідуючи,
демонів оружжям хреста Ти убиваєш.* Ради цього як
невіста царева Ти явилася, Маріє преславна.
I нині: Богородичний (г. 3): Діва днесь предстоїть
у церкві* і з ликами святих невидимо за нас молиться
Богу.* Ангели з архиєреями поклоняються,* апостоли з
пророками ликують,* бо ради нас молить Богородиця
превічного Бога.
Прокімен (г. 1): Будь, Господи, милість твоя на
нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22).
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим
належить похвала (Пс. 32,1).
Прокімен преподобній (г. 4): Дивний Бог у святих
своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Апостол:
Євр. 321 зач.; 9, 11-14
11. Браття, Христос, прийшов як первосвященик
майбутніх благ. Він пройшов через більший і
досконаліший намет, нерукотворний, тобто не земної
будови, 12. і увійшов раз назавжди у святиню не з кров'ю
козлів та телят, але з власною кров'ю і найшов вічне
відкуплення. 13. Бо як кров волів і козлів та попіл з ялівки
освячує, коли окропить нечистих, даючи їм чистоту тіла,
14. скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс
себе самого непорочним Богові, очистить нашу совість
від мертвих діл для служіння Богові живому.

Алилуя (г. 1): Бог, що дає відплату мені і покорив
народи мені (Пс. 17,48).
Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш
милість помазаникові своєму Давидові і сімені його до
віку (Пс. 17,51).
Євангеліє:
Мр. 47 зач. 10, 32-45.
32. Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, почав
їм говорити, що має з ним статися: 33. – Оце йдемо в
Єрусалим,
і
Син
чоловічий
буде
виданий
первосвященикам та книжникам, і засудять його на
смерть, і видадуть його поганам, 34. і насміхатимуться з
нього, й уб'ють, і по трьох днях він воскресне. 35. Яків та
Іван, сини Заведея, підходять до нього й кажуть йому: –
Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо.
36. Він їм відповів: – Що хочете, щоб я зробив вам? 37. –
Дай нам, – ті йому кажуть, – щоб ми сиділи один
праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. 38. Ісус
сказав їм: – Не знаєте, чого просите. Чи можете пити
чашу, яку я п'ю, і христитися хрищенням, яким я хрищуся?
39. Вони йому відповіли: – Можемо. Ісус сказав їм: –
Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрищенням, яким я хрищуся,
христитиметесь. 40. Сидіти ж праворуч мене чи ліворуч –
не моє дати вам, а кому приготовано. 41. Почули про те
десятеро й обурились на Якова та Івана. 42. Тоді Ісус
прикликав їх і сказав їм: – Ви знаєте, що ті, яких вважають
князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі
утискають їх. 43. Не так воно хай буде між вами, але хто
з-між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, 44. і
хто з-між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. 45.
Бо Син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили,
лише щоб служити й віддати своє життя як викуп за
багатьох.
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 – 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 всі померлі з род. Щур і Кінах
ПОНЕДІЛОК
–
11.04.2022
Прп.
Марка,
єп.
Аретусійського, і Кирила диякона, і інших, що з ним
постраждали при Юліяні мучителеві.
17.00 – Служба Божа
За щасливе повернення Данила.
ВІВТОРОК – 12.04.2022 Прп. Йоана, що написав
«Ліствицю».
18.00 – Акафіст до Стастей Христових
СЕРЕДА – 13.04.2022 Прп. Іпатія, єп. Гангренського.
17.00 – Літургія Напередосвячених Дарів
ЧЕТВЕР – 14.03.2022 Прп. Марії Єгипетської.
17.00 – Служба Божа
+ Марія Баранік, 40-вий день після см.
П’ЯТНИЦЯ – 15.04.2022 Прп. Тита, чудотв.
8.00 – Служба Божа
+ Димітр, Анна, Іван, Ришард і всіх з род. Саньків
17.00 – Хресна Дорога
СУБОТА
–
16.04.2022
Субота
Лазарева.
Прп. й ісп. Никити, ігум. обителі Мидикійської.
9.00 – Служба Божа
+ Миколай Черепаняк, 1-ша річн. см.
НЕДІЛЯ – 17.04.2022 Неділя 6-та Великого посту, квітна.
Вхід Господній в Єрусалим.
Прпп. Йосифа, піснописця, і Юрія, що в Малеї.
год. 8.00 - Літургія св. Василія Великого
год. - 10.00 Літургія св. Василія Великого
+ Меланія, Миколай Сосновський; + Софія, Василь,
Чопор, + Генрика Язкульска
- опісля Літургії хрестини Емілії Фігас
год. 13.00 - Літургія св. Василія Великого
+ з род. Чепілів і Лопушинських

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 вечірньою 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 друга неділя в місяці - таця
призначена на закінчення парафіяльного комплексу.
7. Закінчено інсталацію фотовольтаїки, яка
загарантує нам зменшення рахунків за електрику. В міру
можливостей звертаємось до усіх про пожертви.
8 . На тетраподі є скринька, де можемо вкидати
пожертви на квіти до Божого гробу.
9. 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.
10. 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 –
просимо про це повідімити о. пароха.
11. 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.
12. Запрошуємо на Великодній Ярмарок до
малого
залу
в
парафіяльному
домі
опісля
Шевченківського концерту, який відбудеться сьогодні,
10.04, після Літургії в год. 10.00.
13. Lista darczyńców za marzec. Wpłaciło 38 rodzin,
łączna kwota 10.700 zł. Stańko Anna; Tabaka Piotr; Pyszniak
Mirosław; Karowiec Teresa; Basarab Katarzyna; Pidsudko
Mirosława; Zyśk Iwona; Kalita Mirosław; Brewka Bogumiła;
N.N; Kurdyła Stefan; Lewczyszyn Lubomir; Marciniak Maria;
Pani Anna; Pasławska Stefania; Hanas Emilia; Bodnar
Roman; Hyczko Anna i Roman; Giżycki Bogdan; Pakosz
Bogdan; Garbowski Henryk; Knyś Maria i Michał; Kopiński
Andrzej; Ferenc Tadeusz; Lewczyk Włodzimierz i Janina;
Szydywar Bogdan; Morawscy Michał i Katarzyna; Barnecki
Mirosław; Bełej Mirosław; Zabłocki Jan; Bochno Roman;
Kudraj Maria; Chrunyk Jarosława; Łaćko Maria; Pograniczni
Aleksander i Maria; Kajda Daria; Czebieniak Zofia i Stefan;
Górak Janina.
ЗБІРКА 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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