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Рік ІX

19 червня 2022
Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа.
Всіх святих.
Прп. Висаріона, чудотворця.
Глас 8. Єв.1.
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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 воскресення наше,* Господи, слава
Тобі.
I тропар святим (г. 4): У всьому світі мучеників
Твоїх кров’ю,* як багряницею і вісоном, Церква Твоя
прикрасилася* і через них воскликує Тобі, Христе Боже:*
Людям Твоїм щедроти Твої зішли,* мир громаді Твоїй
даруй* і душам нашим велику милість.
Слава і нині: Кондак святим (г. 8): Як початки
єства насадителеві творіння * вселенна приносить Тобі,
Господи, * богоносних мучеників. * їх молитвами в мирі
глибокому * Церкву Твою, громаду Твою, * Богородиці
ради, збережи, * Многомилостивий.
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).
I святим, глас 4: Дивний Бог у святих Своїх, Бог
Ізраїлів (Пс. 67,36).
Апостол:
Євр. 330 зач.; 11, 33 – 12, 2.
33. Браття, всі святі вірою підбили царства,
чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили
пащі левам, 34. вогненне полум'я гасили вістря меча
уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні
проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. 35.
Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали.
Інші загинули в муках, зрікшися від них звільнитись, щоб
осягнути ліпше воскресіння. 36. Інші зазнали наруг і
бичів, кайданів і в'язниці; 37. їх каменували, різали
пилою, брали на допити; вони вмирали смертю від меча,
тинялися в овечих та козячих шкурах, злиденні, гноблені,
покривджені; 38. вони, яких світ був невартий, блукали
по пустинях, по горах, по печерах та земних вертепах. 39.
І всі вони, дарма що мали добре свідчення віри, не
одержали обіцяного, 40. бо Бог зберіг нам щось краще,
щоб вони не без нас осягли завершення. 1. Тому й ми,
маючи кругом себе таку велику хмару свідків, відкиньмо
всякий тягар і гріх, що так легко пристає до нас навколо, і

біжімо витривало до змагання, що призначене нам, 2.
дивлячися пильно на Ісуса, засновника й завершителя
віри, який, замість радости, що була перед ним, витерпів
хрест, не звертаючи уваги на сором, і возсів праворуч
Божого престолу.
Алилуя, глас 4: Візвали праведні, і Господь
вислухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від усіх них
ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Євангеліє:
Мт. 38 зач. 10, 32-33;
37-38; 19, 27-30.
32. Сказав Господь своїм учням: Кожний, хто
визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм
Отцем небесним. 33. А хто мене зречеться перед
людьми, того й я зречусь перед Отцем моїм небесним.
37. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той
мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше,
ніж мене, той мене недостойний. 38. Хто не бере свого
хреста й не йде слідом за мною, той мене недостойний.
27. Тоді озвавсь Петро і сказав до нього: – Ось ми
покинули все й пішли за тобою; що будемо за те мати?
28. Ісус відповів їм: – Істинно кажу вам: ви, що пішли за
мною, як новий світ настане, коли Син чоловічий сяде на
престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох
престолах, щоб судити дванадцять колін Ізраїля. 29. І
кожний, хто задля імени мого покине дім. братів, сестер,
батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше
одержить і життя вічне матиме в спадщину. 30. Багато з
перших будуть останніми, а останні – першими.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його
в вишніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим
належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.
РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 19.06.2022 Неділя 1-ша по Зісланні Святого
Духа. Всіх святих. Прп. Висаріона, чудотворця.
Прп. Іларіона Нового, ігум. Далматської обителі, ісп.
год. 8.00 + з род. Лозовських
год. 10.00 Урочисте Святе Причастя
год. 13.00 + Іван Дуля; + Миколай Солодуха, 9 день п.см.

ПОНЕДІЛОК – 20.06.2022 Тиждень 2-ий по Зісланні
Святого
Духа.
Початок
Петрового
посту.
Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського.
8.00 – Служба Божа
17.30 – Закінчення навчального року. Молебень до
Богородиці
ВІВТОРОК – 21.06.2022 Перенесення мощів св. влкмч.
Теодора Стратилата.
17.00 – Служба Божа
СЕРЕДА
–
22.06.2022
Св.
Кирила,
архиєп.
Олександрійського.
17.00 – Служба Божа
ЧЕТВЕР – 23.06.2022 Торжественне поклоніння
пречистим Тайнам Тіла і Крови Господа нашого Ісуса
Христа. Св. свщмч. Тимотея, єп. Пруського.
10.00
– Служба Божа i Молебень до Пресвятої
Євхаристії
П’ЯТНИЦЯ – 24.06.2022 Свв. апп. Вартоломея й Варнави.
8.00 – Служба Божа
СУБОТА – 25.06.2022 Прп. Онуфрія Великого.
Прп. Петра Афонського.
Служби Божої не буде
НЕДІЛЯ – 26.06.2022 Неділя 2-га по Зісланні Святого
Духа. Св. мч. Акилини. Св. Трифилія, єп. Левкусії
Кипрської.
год. 8.00 + з род. Левчишин і Юренко
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
усіх з родини Підсутко, Демчук і Козак
год. 10.00 + Стефанія і Володимир з род. Путько
год. 13.00 + Іван Чепіль

Оголошення
1. Збори Парафіяльної Ради - у середу 22 червня
о год. 18.00.
2. 27-31 червня 2022 р. відбуватиметься
„Андріяда” в Ілаві для служащих з ОльштинськоҐданської Єпархії. Відповідальний: о. Ярослав
Ґостинський.
3. Проща до Хшанова відбуватиметься у суботу,
2 липня 2022 р. напередодні свята ікони Матері Божої
Неустанної Помочі. Програма 10.00 – Молебень до
Матері Божої 10.30 - Архиєрейська Служба Божа посвяченя води - посвяченя Ікони МБ Неустанної Помочі
- процесія з Іконою Сердечно запрошуємо – Хшаново
чекає Вас!!! о. Григорій А. Столиця і Рада Парафіяльна
Koszt autokaru przy 50 osobach 50 zł a busa przy 20
osobach 65 zł.
«Хто їсть моє Тіло і п’є мою Кров, той має життя вічне, і
я воскрешу його останнього дня», (Ів. 6, 54)
У четвер по неділі всіх святих у церковному календарі
Української Греко-Католицької Церкви маємо свято
Торжественного поклоніння пречистим Тайнам тіла і
крові Господа нашого Ісуса Христа. З огляду на будний
день, його урочисте відзначення зазвичай переносять на
неділю. Воно відоме також під назвою Свято Пресвятої
Євхаристії. Пресвяту Євхаристію установив Ісус Христос

на Тайній Вечері з апостолами, щоб по всі часи
приносилася в Церкві Свята Безкровна Жертва на згадку
Його Кровної Жертви на хресті та щоб бути духовною
їжею для душ. Таїнство Пресвятої Євхаристії здійснюється
на Святій Літургії, яка є осердям духовного життя
Христової Церкви. Культ Пресвятої Євхаристії у Східній та
Західній Церквах спочатку був поєднаний тільки з
відправою Святої Літургії. У XII ст. Західна Церква з різних
причин починає впроваджувати культ Пресвятої
Євхаристії поза відправою Святої Літургії, тобто культ
освячених і в Кивоті збережених Євхаристійних Дарів.
Вшанування Євхаристійного Христа в Кивоті стає у
Західній Церкві мотивом до започаткування празника
Божого Тіла. Його святкує Західна Церква в четвер після
віддання празника Зішестя Святого Духа.
Святе Причастя увінчує участь християнина в
Божественній Літургії. «Якщо не споживатимете тіло
Чоловічого Сина й не питимете Його Кров, не матимете
життя в собі» (Йо. 6, 53). Святі Отці наголошували на
необхідності причащатися на Літургії: «Скажи мені, якщо
хтось, запрошений на бенкет, умив би собі руки й сів до
столу, і, хоч усе приготоване, не брав би в ньому участі,
то чи не образив би того, хто його запросив? Чи не краще,
щоб він взагалі не приходив?» (Йоан Золотоустий). Для
християнина сповнювати заповідь Божу «Пам’ятай день
святий святкувати» означає брати участь у Святій Літургії
в неділі та свята. Задля духовного зростання Церква
заохочує християнина якомога частіше приступати до
Святого Причастя. Святий апостол Павло повчає: «Хай,
отже, кожний випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і
п’є цю чашу» (1 Кр. 11, 28). Готуючись до святого
Причастя, вірні іспитують власну совість і зберігають
євхаристійний піст.
Християни причащаються Пресвятої Євхаристії «на
відпущення гріхів і на життя вічне»: «Приступім до
Причастя з палаючою любов’ю, щоб вогонь любові
спалив наші гріхи й просвітив наші серця і щоб через
причастя до божественного вогню ми самі розгорілись і
були обожествлені» (Йоан Дамаскин). Умовою гідного
святого Причастя є чиста совість причасника, покаяння
перед Богом за гріхи і примирення з ближніми:
«Зібравшись разом у воскресний день Господній,
переломлюйте хліб і чиніть подяку, визнавши перед тим
свої провини, щоб ваше принесення було чистим. Кожен,
хто посварився зі своїм ближнім, нехай не приходить до
вас, поки не при- мириться, щоб ваше принесення не
було осквернене» (Зі вчення дванадцятьох апостолів
«Дідахе»). На Тайній Вечері Христос віддав Себе за нас,
щоб ми могли дарувати своє життя за ближніх, як Він
його дарував (пор. Йо. 13, 34). Причащаючись
Господнього Тіла і Крові, ми отримуємо завдаток вічного
життя: «Хто тіло Моє їсть і кров Мою п’є, той живе життям
вічним, і Я воскрешу його останнього дня» (Йо. 6, 54).
Через Причастя Тіла і Крові Христа ми вже маємо вічне
життя, повнота якого явиться у славному зновупришесті
Христа.
(за http://ugcc.if.ua)
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