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Змінні частини
Перший антифон
Воскликніте Господеві, вся земля, співайте ж імені його,
віддайте славу хвалі його.
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Скажіте Богові: Як страшні діла твої, у множестві сили
Твоєї леститимуть Тобі вороги твої.
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же
співає імені Твоєму, Всевишній.
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Третій антифон
Стих: Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його,* і
нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його (Пс.
67,2).
Тропар (г. 4): Христос воскрес із мертвих, смертю смерть
подолав,* і тим, що в гробах, життя дарував.
Стих: Як іщезає дим, нехай іщезнуть,* як тане віск від
лиця вогню (Пс. 67,3).
Стих: Так нехай погибнуть грішники від лиця Божого,* а
праведники нехай возвеселяться (Пс. 67,3-4).
Вхідне: В церквах благословіть Бога, Господа,* ви – з
джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Тропар (г. 4): Христос воскрес із мертвих, смертю смерть
подолав,* і тим, що в гробах, життя дарував.
Слава, і нині: Кондак (г. 8): Хоч і у гріб зійшов Ти,
Безсмертний,* та адову зруйнував Ти силу,* і воскрес єси
як переможець, Христе Боже,* жінкам-мироносицям
звістивши: Радуйтеся,* і Твоїм апостолам* мир даруєш,*
падшим подаєш воскресення.
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя
(3).
Слава і нині: У Христа зодягнулися. Алилуя.
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися.
Алилуя.
Прокімен (г. 8): Це день, що його створив Господь,
возрадуємося і возвеселімся в нім (Пс 117,24).
Стих: Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо навіки
милість Його (Пс. 117,1).

Апостол:
Ді. 1 зач.; 1, 1-8.
1. Першу книгу я написав, Теофіле, про все, що
Ісус робив та що навчав від початку 2. аж до дня, коли
вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких
вибрав. 3. Він показував їм себе також у численних
доказах живим після своїх страстей, являючись їм сорок
день і розповідаючи про царство Боже. 4. І коли був
разом з ними за столом, він наказав їм Єрусалиму не
кидати, але чекати обітниці Отця, яку ви від мене чули; 5.
бо Іван христив водою, ви ж будете хрищені по кількох
цих днях Духом Святим. 6. Отож, зійшовшися, вони
питали його: – Господи, чи цього часу відбудуєш царство
Ізраїля? 7. Він відповів їм: – Не ваша справа знати час і
пору, що Отець призначив у своїй владі. 8. Та ви
приймете силу Духа Святого, що на вас зійде, і будете
моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж
по край землі.
Алилуя (г. 4): Ти, воскресши, помилуєш Сіона (Пс.
101,14).
Стих: Господь з неба на землю споглянув (Пс. 101,20).
Євангеліє:
Йо. 1 зач. 1, 1-17.
1. Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і
Слово було Бог. 2. З Богом воно було споконвіку. 3. Ним
постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. 4.
У ньому було життя, і життя було світло людей. 5. Світло
світить у темряві, і не пойняла його темрява. 6. Був
чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. 7. Прийшов він
свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього
увірували. 8. Не був він світло, був лише, щоб свідчити
про світло. 9. То було справжнє світло, що просвічує
кожну людину. Воно прийшло у цей світ. 10. Було у світі,
і світ постав через нього, і світ не пізнав його. 11.
Прийшло до своїх, і свої його не прийняли. 12. Котрі ж
його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати,
тим, що вірують в ім'я його; 13. які не з крови, ні з
тілесного бажання, ні з волі людської, але від Бога
народилися. 14. І Слово стало тілом, і оселилося між
нами, і ми бачили його славу – славу Єдинородного від
Отця, повного благодаті та істини. 15. Іван свідчить про
нього і проголошує, кажучи: «Ось той, про кого я говорив:
той, що йде за мною, існував передо мною, був раніш за
мене». 16. З його повноти ми всі прийняли – благодать за

благодать. 17. Закон був даний Мойсеєм, благодать же
та істина прийшла через Ісуса Христа.
Замість Достойно, приспів: Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. I знову кажу: Радуйся. Твій
Син воскрес тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув
Він. Люди, веселіться.
І ірмос (г. 1): Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо
Господня на Тобі возсіяла. Радій нині й веселися, Сіоне. А
Ти, Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення
Твого.
Причасний: Тіло
Христове
прийміть,
безсмертного споживіть. Алилуя, тричі.

джерела

Коли ж священик мовить: Зі страхом Божим і вірою
приступіть, ми, замість Благословен, хто йде в ім’я
Господнє, співаємо: Христос воскрес, один раз, цілий
тропар.
Священик: Спаси, Боже, людей Твоїх:
Ми: Христос воскрес:
Священик: Завжди, нині і повсякчас:
Ми: Христос воскрес ( 3 ). Потім єктенія.
А замість Будь ім’я Господнє, співаємо: Христос
воскрес ( 3 ).
Літургія: замість Царю небесний, на проскомидії, на
Літургії і де ще буде, відмовляємо Христос воскрес тричі
до Вознесіння.
РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 24.04.2022 Неділя Пасхи. Великдень.
Воскресення Христове.
год. 6.15 - Надгробне. Процесія. Воскресна Утреня.
год. 8.00 - Божественна Літургія.
За мир в Україні і про Боже благословення для нашої
парафії і усіх гостей!
Благословення Артоса. Посвячення Пасок. Мирування.
ПОНЕДІЛОК – 25.04.2022 Світлий понеділок. Великодній
тиждень. Тиждень загальниці. Прп. й ісп. Василія, єп.
Парійського.
10.00 – Служба Божа + воскресна панахида
+ Іван Шаґала, 6-та річн. см.
18.00 – Служба Божа + воскресна панахида
+ Анна Лацько
ВІВТОРОК – 26.04.2022 Світлий вівторок. Св. свщмч.
Артемона і тих, що з ним.
10.00 – Служба Божа
+ Теодор, Марія, Григорій Лонишин; + Стефанія Владичак
18.00 – Служба Божа
+ Анна Кайда
СЕРЕДА – 27.04.2022 Світла середа. Св. Мартина
Ісповідника, папи Римського. Свв. мчч. Віленських:
Антонія, Йоана і Євстатія.
17.00 – Служба Божа

+ Емілія, Володимир Шумади
ЧЕТВЕР – 28.04.2022 Світлий четвер. Свв. апп.
Аристарха, Пуда і Трофима.
8.00 – Служба Божа
+ Анна Лацько
18.00 – панахида
Відзначення 75-ї річниці Акції „ВІСЛА” за участю дітей і
молоді нашої парафії.
П’ЯТНИЦЯ – 29.04.2022 Світла п’ятниця. Свв. мученицьдів Агапії, Ірини й Хіонії.
17.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Марії і Олександра Пограничних з нагоди 50-ліття
подружнього життя
СУБОТА – 30.04.2022 Світла субота. Прп. Симеона, що в
Персиді. Прп. Акакія, єп. Мелітинського.
12.00 – Служба Божа і хрестини
Аліції Чайковської
- опісля Чин Вінчання
Агати і Ярослава Чайковських
НЕДІЛЯ – 01.05.2022 Неділя 2-га після Пасхи. Томина.
Антипасха. Прп. Йоана, учня св. Григорія Декаполіта.
{Прпмч. Климентія Шептицького.}
год. 8.00 + Анна, Емілія, Юрко з род. Мацелків
+ Андрій, Анєля Димітрув
год. 9.30 - Вервиця
год. 10.00 За Маріську Дружину
За успіхи на атестаті зрілости для наших матуристів
год. 13.00 + усіх померлих з род. Типів
- опісля кожної Літургії Мирування і роздача Артоса.

Оголошення
1. Закінчено інсталацію фотовольтаїки, яка
загарантує нам зменшення рахунків за електрику. В міру
можливостей звертаємось до усіх про пожертви.
2 . Світлий Понеділок - опісля Літургії воскресна
панахида у церкві.
3. Воскресна панахида на гробах у світлий
тиждень за домовленням, зокрема в Бартонґу у
вівторок опісля Літургії в 18.00.
Христос Воскрес! Воістинну Воскрес!
Вітаю усіх зі світлим празником Воскресіння! Нехай
кожна людина на землі нарешті прийме Христа та Його
слова у своє серце і нехай творить добро. Нехай кожен
із нас стоїть у правді, бо там, де немає правди, немає і
справедливості. Нехай з’єднається український народ,
нехай Церква в Україні об’єднається. Нехай наше життя
буде по-справжньому християнським! Нехай закінчиться
війна і настане мир, щоб життя процвітало! Щоб кожен
українець міг знайти місце на батьківщині і міг там
розвиватися. Щоб наше земне життя було вічним
життям з Ісусом Христом, нашим Спасителем! Нехай Ісус
Христос дасть нам мир, про який Він сказав у Своїх
перших словах після Свого воскресіння!
о. Іван з родиною
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