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Змінні частини
Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя
безсмертне, * тоді ад умертвив Ти блистінням божества.
* Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти, *
всі сили небесні взивали: * Життєдавче, Христе Боже
наш, слава Тобі.
Благообразний Йосиф, з древа знявши пречистеє
тіло Твоє, * плащаницею чистою обвив, * і ароматами в
гробі новім, покривши, положив; * та по трьох днях
воскрес єси, Господи, * даруючи світові велику милість.
Слава: Кондак, глас 2: Радуватися мироносицям
повелів Ти, * плач праматері Єви втихомирив Ти
воскресенням Твоїм, Христе Боже, * апостолам же Твоїм
проповідувати повелів Ти: * Спас воскрес із гробу.
I нині: Кондак Пасхи, глас 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.
Прокімен, глас 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:
Діяння 6,1-7.

1. В тих днях, коли учнів ставало дедалі більше,
зчинилось нарікання гелленістів на євреїв, що вдів їхніх
занедбано в щоденній службі. 2. Тоді дванадцять
прикликали громаду учнів і сказали: – Не личить нам
лишати слово Боже і при столах служити. 3. Виберіть собі,
отже, з-поміж вас, брати, сімох мужів доброї слави,
повних Духа та мудрости, і ми їх поставимо для цієї
служби; 4. ми ж будемо пильно пробувати у молитві і в
служінні слова. 5. Вподобалось це слово всій громаді, й
вибрали Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа,
Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та
Миколая, прозеліта з Антіохії, 6. і поставили їх перед
апостолами, і, помолившись, поклали на них руки. 7. І
росло слово Боже та множилось число учнів у Єрусалимі
вельми, і велика сила священиків корилися вірі.

Алилуя, глас 8: Благоволив Ти, Господи, землю
Твою, Ти повернув полон Яковів (Пс. 84,2).
Стих: Милість і істина зустрілися, правда і мир
обцілувалися (Пс. 84,11).
Євангеліє:
Марка 15,43-16,8.
- Йосиф Ариматейський, поважний радник, що й
сам очікував Божого Царства, прибув і, сміливо
ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же
здивувався, що вже вмер; і прикликавши сотника, спитав
його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він
видав Йосифові тіло; а Йосиф, купивши полотно, зняв
його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був
висічений у скелі; потім прикотив камінь до входу гробу;
Марія ж Магдалина й Марія, мати Йосифа, дивились, де
його покладено. Якже минула субота, Марія Магдалина,
Марія, мати Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти
та намастити його. Рано-вранці, першого дня тижня,
прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили
між собою: "Хто нам відкотить камінь від входу до
гробу?" Але поглянувши, побачили, що камінь був
відвалений, - був бо дуже великий. Увійшовши до гробу,
побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу
одежу, - і вжахнулись. А він до них промовив: "Не
жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого Він
воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали.
Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить
вас у Галилеї: там його побачите, як він сказав вам." І
вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет
огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися.
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, джерела
безсмертного споживіть.
Другий: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в
вишніх (Пс. 148,1). 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 – 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 Мілоша Томасіка
год. 13.00 + Михайло, Параскев'я Сидорів
ПОНЕДІЛОК – 09.05.2022 Св. свщмч. Василія, єп.
Амасійського.
17.00 – Служба Божа
+ Ганна Марчук, 40-вий день після см., і за душі у
чистилищі
ВІВТОРОК – 10.05.2022 Св. свщмч. Симеона, родича
Господнього.
8.00 – Служба Божа
СЕРЕДА – 11.05.2022 Свв. апп. Ясона й Сосіпатра.
Свв. мчч. Дади, Максима й Кинтиліяна.
17.00 – Служба Божа
ЧЕТВЕР – 05.05.2022 Свв. дев’ятьох мчч., що в Кизиці.
Прп. Мемнона, чудотв.
17.00 – Служба Божа
+ Миколай Дупіра, 25 річн. см.
П’ЯТНИЦЯ – 06.05.2022 Св. ап. Якова, брата св. Йоана
Богослова.
8.00 – Служба Божа
СУБОТА – 07.05.2022 Св. прор. Єремії.
9.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Марії Кнись
НЕДІЛЯ – 08.05.2022 Неділя 4-та після Пасхи,
розслабленого. Св. Атанасія Великого, архиєп.
Олександрійського.
год. 8.00 + Галушка Збіґнєв, Еміліян; + Ґонєц Марія, Єва,
Анна
год. 10.00 + Володимир Кулешко
год. 13.00 + Зенон, Катерина і Іван з род. Лопушинських
+ Гелена і Едмунд Бжостек; + Ярослав Краковяк

+ Барбара і Павло Тиряйскіх і + Ева Марціняк

Оголошення
1. Закінчено інсталацію фотовольтаїки, яка
загарантує нам зменшення рахунків за електрику. В міру
можливостей звертаємось до усіх про пожертви.
2 . Служащі при виході до храму будуть
продавати іконки до машин. Дохід призначений є на
сплату фотовольтаїки.
3. У продажу є черговий номер газети Благовіст i
Ватри!
4. У травні відправляємо Молебень до
Богородиці опісля кожної Літургії.
5. 2-га неділя в міцяці - таця призначена на
закінчення будови парафіяльного комплексу.
6. Darowizny na cele kultu religijnego: 30 darowizn
na kwotę 6.180 zł - Szczerbik Anna; Kowal Anna; Hnatiuk
Katarzyna; Pidsudko Mirosława; Pyszniak Mirosław;
Derewecki Jerzy; Kalita Mirosław; Karowiec Ołena; Hrywna
Stefania; Jarmowska Elżbieta; Stańko Anna; Kuźmowicz
Katarzyna; Rychel Marian; Czebieniak Zofia i Stefan;
Sadowska Stefania; Karowiec Teresa; N.N.; Zyśk Iwona;
Brewka Bogumiła; Lewczyszyn Lubomir; Szumada Elżbieta;
Ferenc Tadeusz; Marciniak Maria; Kowalczyk Krystyna i
Dariusz; Brewka Igor; Fesnak Danuta; Giżycki Bogdan;
Oryńczak Maria i Michał; Pakosz Bogdan; Garbowski Henryk.
ВЕЛИКЕ ВСІМ СПАСИ БОЖЕ!

Житіє святого апостола і євангелиста Марка
Тропар, глас 3: У верховного Петра Ти навчався,*
апостолом Христовим був Ти і, як сонце, засяяв Ти
країнам:* олександрійцям був Ти прикрасою,
блаженний,* Єгипет від лести через Тебе звільнився,*
євангельським твоїм ученням просвітив Ти все, як світло,
стовпе церковний.* Ради цього, пам’ять твою
вшановуючи, світло празнуємо, Марку богогласний.*
Моли Бога, що Його Ти благовістиш,* щоб прогрішень
відпущення подав душам нашим.
Кондак, глас 2: З висоти прийнявши благодать
Духа, розрушив Ти красномовні видумки, апостоле,* і, всі
народи зловивши, Марку всеславний, Твоєму Владиці Ти
привів,* проповідуючи божественне Євангеліє.
Святий євангелист Марко був жидом. Святу віру
він пізнав уже після воскресіння Ісуса Христа, до котрої
навернув його апостол Петро. Святий Марко допомагав
апостолу Петру писати послання, а той любив його як
свого сина. Про це можна дізнатися зі слів самого святого
верховного апостола: “Вітає вас Церква, що у Вавилоні,
вибрана з вами, і Марко, мій син” (1 Пт. 5, 13). Разом з
апостолом Петром Марко прийшов до Риму, тут він за
розповідями свого учителя близько 40 р. написав своє
Євангеліє, яке Петро схвалив і похвалив. Євангеліє від
Марка починається з розповіді про святого Йоана
Хрестителя, який був “голосом вопіющого в пустелі” (див.
Мр. 1, 3), тому на іконах євангелиста Марка бачимо
намальованого лева, який символізує пустелю.
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