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Змінні частини
Тропар, глас 7: Хоч запечатаний був гріб,* як життя із
гробу возсіяв Ти, Христе Боже,* і, хоч замкнені були
двері,* ученикам представ єси, як воскресіння всіх,* дух
правий через них обновлюючи нам,* по великій Твоїй
милості.
Слава, і нині: Кондак, глас 8: Допитливою десницею*
життєдайні Твої ребра Тома провірив, Христе Боже,* бо,
хоч замкнені були двері, як Ти увійшов,* він із іншими
апостолами кликав до Тебе:* Господь єси і Бог мій.
Прокімен, глас 3: Великий Господь наш і велика сила
Його, і розумові Його немає міри (Пс. 146,5).
Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові
нашому нехай солодке буде хваління (Пс. 146,1).

Апостол:
Ді, 14 зач.; 5, 12-20.

12. В тих днях руками апостолів робилося багато
знаків і чудес у народі. Усі вони були однодушно у
притворі Соломона, 13. і ніхто інший не насмілювався до
них приставати, але народ хвалив їх вельми. 14. Віруючих
дедалі більше й більше приставало до Господа, сила
чоловіків і жінок; 15. так що й на вулиці виносили
недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як ішов
Петро, бодай тінь його на кого з них упала. 16. Сила
людей збиралась і з довколишніх міст Єрусалиму, несучи
хворих та тих, яких мучили нечисті духи, і вони всі
видужували.
17. Устав тоді первосвященик і всі ті, що були з ним, –
була то секта садукеїв, – і повні заздрощів, 18. наклали
руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. 19.
Але вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і,
вивівши їх, мовив:
20. – Ідіть, станьте в храмі і говоріть до народу всі слова
життя цього.
Алилуя, глас 8: Прийдіте, возрадуємося Господеві,
воскликнім Богу, Спасителеві нашому (Пс. 94,1).
Стих: Бо Бог – великий Господь і цар великий по
всій землі (Пс. 94,3)

Євангеліє:
Йо. 65 зач. 20, 19-31.
19. Коли настав вечір, того самого дня, першого в
тижні, і двері були замкнені там, де були учні, зі страху
перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм:
– Мир вам! 20. Сказавши це, показав їм руки й бік. І
зраділи учні, побачивши Господа. 21. І знову Ісус їм каже:
– Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. 22.
Сказавши це, дихнув на них і каже їм: – Прийміть Духа
Святого. 23. Кому відпустите гріхи – відпустяться їм, кому
ж задержите – задержаться. 24. Тома ж, один з
дванадцятьох, на прізвище Близнюк, не був з ними, коли
прийшов Ісус. 25. Інші учні йому сказали: – Ми бачили
Господа. Він відповів: – Як не побачу на його руках ран
від цвяхів і не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи,
і коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю! 26. По
вісьмох днях учні його знову були в домі, і Тома був з
ними. Увіходить Ісус – а двері були замкнені – і стає
посередині й каже: – Мир вам! 27. Потім каже до Томи:
– Вложи сюди твій палець і глянь на мої руки. І простягни
твою руку і вклади її у бік мій. І не будь невіруючий, але
віруючий! 28. Тома відповів і сказав до нього: – Господь
мій і Бог мій! 29. Каже йому Ісус: – Тому що ти бачив
мене, віруєш. Щасливі ті, які не бачили й увірували! 30.
Багато ще й інших чудес сотворив Ісус на очу своїх учнів,
що їх не записано в цій книзі. 31. А ці записано, щоб ви
увірували, що Ісус – Христос, Син Божий, та увірувавши,
щоб мали життя в його ім'я.
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: Похвали, Єрусалиме, Господа, хвали Бога
Твого, Сіоне (Пс. 147,1). Алилуя, тричі.
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 – 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.
ПОНЕДІЛОК – 02.05.2022 Прп. Йоана, старопечерника.
9.00 – Служба Божа
+ Стефан Кузьмович, 9-тий день після см.
ВІВТОРОК – 03.05.2022 Прп. Тедора Трихіни.
9.00 – Служба Божа
СЕРЕДА – 04.05.2022 Св. свщмч. Януарія і тих, що з ним.
Св. мч. Теодора, що в Пергії.
17.00 – Служба Божа
ЧЕТВЕР – 05.05.2022 Прп. Теодора Сикеота.
17.00 – Служба Божа
+ Катерина, Стефан, Анна, Ніколя, Антон і всіх з род.
Коцанів
П’ЯТНИЦЯ – 06.05.2022 Св. славного влкмч., переможця
й чудотворця Юрія.
13.00 – Служба Божа
Хрестини Францішка Диґача
СУБОТА – 07.05.2022 Св. мч. Сави Стратилата воєводи.
8.30 – Служба Божа
+ Богдан Сташко 1 р.см.
+ Данута Нонєвіч 1 р.см.
НЕДІЛЯ – 08.05.2022 Неділя 3-я після Пасхи, Про
мироносиць. Св. ап. і євангелиста Марка.
год. 8.00 + Еміліян Галушка, 1-ша річн. см.
год. 10.00 + Петро Бугай
- опісля Літургії хрестини Мілош Томасік
год. 13.00 + Михайло, Параскев'я Сидорів

Оголошення
1. Закінчено інсталацію фотовольтаїки, яка
загарантує нам зменшення рахунків за електрику. В міру
можливостей звертаємось до усіх про пожертви.
2 . Відвідини хворих у п'ятницю 6.05 - винятково
від год. 15.00.

3. У продажу є черговий номер газети Благовіст i
Ватри!
4. У травні відправляємо Молебень до
Богородиці опісля кожної Літургії.
5. 1-ша неділя в міцяці таця призначена на Курію
в Ольштині.
ТОМИНА НЕДІЛЯ
Наступна неділя після Христового Воскресення має різні назви.
Неділя Томина — від події у святому Євангелії, де говориться
про зустріч апостола Томи з воскреслим Христом.
Неділя Антипасхи, що з грецької означає “замість Пасхи”, бо
для перших християн вона була наче повторенням празника
Пасхи. У Щоденнику паломництва Сильвії Аквітанської (IV ст. )
читаємо, що восьмого дня після Христового Воскресення в
Єрусалимі були окремі торжества та, що того дня читали святе
Євангеліє про навернення апостола Томи.
Неділя Нова, або Оновлення, бо вона перша після Пасхи і в ній
наче оновлялося празнування Пасхи. Цього дня Ісус Христос
своєю появою обновив для апостолів радість свого
Воскресення. “У цей день, — каже синаксар Томиної неділі, —
в другу неділю по Пасці, празнуємо оновлення Христового
Воскресення і святого апостола Томи діткнення”.
Неділя Біла, або “в білому”. Колись давно новохрещенці,
прийнявши хрещення у Велику суботу, упродовж цілого
Світлого тижня ходили в білих одежах, а в неділю Томину при
осібній церемонії ці одежі скидали. Західна Церква до сьогодні
називає цю неділю “неділя в білому”.
Неділя Провідна. Деякі автори виводять цю назву від того, що
ця неділя проводить і продовжує празник Пасхи. У нашого
народу був звичай у Томину неділю організовувати проводи,
тобто поминання померлих, осібною трапезою та молінням за
душі померлих на цвинтарі.
Святкування восьмого дня після Пасхи, як завершення
торжеств світлої седмиці, з давніх-давен вважалося окремим
празником. Темою богослужень цього празника, як і седмиці,
що наступає після нього, є євангельська подія, що описує появу
Ісуса Христа восьмого дня після Воскресення та зворушливе
навернення і визнання віри святого апостола Томи. Про
значення святкування цього празника святий Григорій
Богослов († 389) у своєму слові в Томину неділю так каже:
“Давній і в добрій цілі установлений закон шанує день
оновлення, або радше кажучи, з днем оновлення шанує нові
добродійства. Чи ж не був днем оновлення і перший
воскреслий день, що наступив по священній і світлоносній
ночі? Чому даємо цю назву сьогоднішньому дневі? Той (тобто
Великдень) був днем спасення, а цей — днем згадки про
спасення. Той день розділяє собою погребання і воскресення,
а цей — є днем зовсім нового народження… Справжню онову
ми сьогодні празнуємо, переходячи від смерти до життя. Тож
скиньте зі себе старого чоловіка й оновіться та жийте в обнові
життя”.
Наша Церква святкує пам’ять святого апостола Томи 6 жовтня,
а латинська — 21 грудня. Про апостольську працю апостола
Томи святий Йоан Золотоустий у проповіді на Томину неділю
виголошує таку похвалу: “Він колись був слабшим від инших
апостолів у вірі, а за ласкою Божою став відважнішим і
невтомнішим, як вони всі. Він своєю проповіддю обійшов
майже всю землю, не боячись проповідувати Боже слово
народам лютим, диким і кровожадним”. Традиція каже, що
святий апостол Тома загинув смертю мученика за Христову
віру в Індії.
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд”
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