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З 28 жовтня по 4 листопада 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

1 листопада—Воронюк Світлана 
2 листопада—Бордун– Ковальчик Михайло 
4 листопада—Зварич Стефанія 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом 
благословенних   ро-
ків життя, здоров’я і 
здійснення всіх Ва-
ших мрій! 

Пам’ятаймо  молитися за наших старших і хворих парафіян.       
    Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Корнік Єв-
гена, Кловер Катерину, Кріслату Марію ,Міґелич Надію, Магеру Володю, Мігелич Михайла, 
Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин  Марію, Тарнавського 
Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

21 Неділя 
по Зісланні Св.Духа 

 

28 жовтня 10: 00 ран. 
12:15 дня 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

 

 
 

о.парох 

Понеділок 
 

29 жовтня 10: 00 ран                      —  

Вівторок 
 

30 жовтня 10: 00 ран 
 
 
 

                     —  

Середа 31 жовтня 9: 00 ран                       —  

Четвер 
 

1 листопада 10: 00 ран. За здоров’я Марії Палки 
 
 

Таня Дроздовська 

П’ятниця 2 листопада 9: 00 ран —  

Субота  
 
 

3 листопада 10: 00 ран. +Володимир, +Анна  о.Михайло 

 22 Неділя 
по Зісланні Св.Духа 

 

4 листопада 9: 00 ран 
10: 00 ран. 
12:15 ран. 

 

Молитва”Матерів в молитві” 
Служба Божа 

Розв.над Св.Письмом 
 

 
о.парох 

 



 

 

 

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів  ок-
ремих проектів реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, вхі-
дної брами, реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекларувати 
свої пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму пожертви 
можна сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяльному офісі.  

 

 

                                

 

 

ЩИРА ПОДЯКА. Петро і Леся Стойків сердечно дякують парафії і церковному хо-
ру за молитовну підтримку і вияв милосердя у час важкого випробування долі—
покликання до вічності молодшого сина  Сергія. «Блаженні милосердні, бо вони за-
знають милосердя.» 

 Запрошуємо!  
запрошуємо на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні розпочинається о 
12 год. 15 хв. “Блаженні, що слухають Слово Боже  і  зберігають Його» 

  ВАРЕНИКИ! Ми маємо велике замовлення на вареники і потребуємо Вашої 
допомоги Велике прохання до всіх парафіян і прихожан приходити кожну сере-
ду виготовляти вареники.   

З нагоди посвячення ікон і 30-ти ліття освячення катедри парафія Собору 
Св. Йосафата в Пармі запрошує на Архиєрейську Божественну Літургію у 
суботу,10 листопада 2018 року. 2 год.дня—Божественна Літургія та  Освя-
чення Ікон, 4 год. дня—Перекуска( Астродом), 5 год. веч.—Святкова 
Програма та відзначення  жертводавців, 6 год.веч.—Бенкет. Прохання 
надіслати відповідь до 1 листопада 2018 року.  
Контактний тел. 440-886-2108   

Розклад занять катехитичних класів 
Садочок 3-5р.--6.15-7.00 pm - Оксана Сенчина 

6-7р.--6.15-7.00 рм - Руслана Василишин 
Клас до Св.Причастя-6.15-7.00 pm-Аня Кукало. 

Клас 8-9р.-5.30-6.15 рм—Люда Малецька 
Клас9-10p.--5.30-6.15 рм --Оленка Корендій 

Клас 12-13р.-6.15-7.00 рм – Іра Кушнір.  
                Клас 14 р.і старші -7– 7.45 pm-- Oксана Коровай 
                       Розклад занять дитячого хору: 
МОЛОДША  ГРУПА -- 5:30 . СЕРЕДНЯ ГРУПА -- 6:15. СТАРША ГРУПА --7:00. АНСАМБЛЬ --7:45  
В кожну 1-шу п’ятницю місяця, починаючи з 5 год. 30 хв. веч., о.Михайло уділяє Св. Тайни Пока-
яння і Пресвятої Євхаристії для дітей і їхніх батьків 

Катехитичний відділ запрошує на семінар 17 листопада 2018 року у церкві Святої 
Трійці у Карнегі (730 Washington Avenue, PA). 
Пропонованими доповідачами будуть: отець-доктор Джеймс Дейвідсон, священик 
Йосиф Матлак та пані Кеті Матлак. Вони досліджують, як катехизис сьогодні вті-
лює  Святе Письмо для нашого життя. У програмі будуть представлені три презен-
тації, а потім групова дискусія для обміну думками та роздумами. 
"Слово стало тілом і замешкало між нами" - о. Джеймс Девідсон 
"Буття в Христі наша Пасха" - Пані Каті Матлак "Невідання Писання - це незнан-
ня Христа" - о. Йосифа Матлак.Більш детальну інформацію можна отримати по 
тел. (412) 279- 4652, 412-260-1607 або за адресою srannl@aol.com  

ЩИРА ПОДЯКА!  Пані Ліді Дубчак за пожертву $ 30  на реконструкцію  парафіяльного 
цвинтара. 



 
                               

 

Перший антифон воскресний 
Воскликніте Господові, 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 воро-
ги твої. 
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму, Все-
вишній. 
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний Ти і зволив Ти спасення нашого ра-
ди воплотитися від святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком. 
І розп’ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один у Святій Тройці, 
рівнославимий з Отцем і Святим Духом, спаси нас. 
Третій антифон воскресний 
Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликніть Богу, Спасителеві нашому. 
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі: Алилуя. 
Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому. 
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі: Алилуя. 
Бо Бог – великий Господь і цар великий по всій землі. 
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі: Алилуя. 
Вхідне: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що воск-
рес із мертвих, співаємо Тобі: Алилуя. 
 
Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення 
наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть 
перетерпіти, і воскресити умерлих* славним Воскресенням своїм. 
Слава: Кондак, глас 5: До аду, Спасе мій, зійшов Ти* і врата сокрушив Ти як всеси-
льний,* умерлих як Творець воскресив з собою* і смерти жало сокрушив Ти,* і Адам 
від клятви ізбавився, Чоловіколюбче.* Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи. 
І нині: Богородичний, глас 5: Радуйся, двері Господні непроходимі,* радуйся, стіно і 
покрове тих, що прибігають до Тебе,* радуйся, пристане, бурями не навіщувана* і 
подружжям незаймана, що родила плоттю Творця твого і Бога.* Молитись не перес-
тавай за тих, що оспівують* і поклоняються Різдву Твоєму. 
Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік  
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного  
 
Апостол: Послання Апост ола Павла до Галат ів 6, 11-18. 
 
Алилуя, глас 5: Милості твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істи-
ну твою устами моїми  
Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина 
твоя  
Євангеліє:.Євангеліє від Луки 16, 19-31. 
Причасний, глас 5: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх  
. Алилуя, тричі. 



 
 

 

   СЛОВО ПРО МИЛОСЕРДЯ 

Коли люди чують слово «милосердя», реагують по-різному: одні думають, що йдеться виключно про 
якусь милостиню чи матеріальну допомогу і тому, або відкликаються позитивно або уникають цієї 
справи; інші асоціюють його (це слово) з «милосердним» відношенням до інших, тобто бути терпели-
вим до хиб наших ближніх та мирно на них реагувати. Рідко хто відразу подумає про Боже Милосер-
дя, яке людина переживає на собі. 

 Все що ми робимо і що може мати відношення до милосердя, ми його чинимо на зразок милосердя, 
яке Бог має до нас і відносно чого дав нам чітку вказівку: “Будьте милосердні як і Отець ваш Милосе-
рдний” (Лк. 6, 36). Таїнство Божого Милосердя є для кожної людини загадкою. Ісус нам показав Ми-
лосердя Отця: “Бог так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Ньо-
го, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним – світ 
спасти” (Ів. 3, 16–17). Христос об’являв безконечне Милосердя і любов Бога Отця, головно у притчах 
про Заблукану вівцю та Доброго Пастиря, про Блудного Сина і Милосерного Батька, у якій Icуc вираз-
но об’явив тайну Божого Милосердя, що невгасно горить у Cepці Отця Небесного.Серед блаженств 
Христос наголошує: “Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя” ( Мт.5, 7). А остаточний 
Його висновок такий: “Будьте милосердні, як і Отець ваш Милосердний” (Лк. 6, 36). 

 Описує свята Фаустина слова Христові: “Душі, які поширюють Моє Милосердя, оберігатиму їх про-
тягом усього життя, як ніжна мати своє немовля, а в годину смерті не буду для них Суддею, а мило-
сердним Спасителем” (Щ. 1075). Суть культу Божого Милосердя полягає у християнській довірі до 
Господа Бога і діяльній любові до ближніх. Господь Ісус вимагає “довір’я від усіх створінь” (Щ.1059) 
і здійснення вчинків милосердя: дією, словом або молитвою. “Милосердя ти повинна виявляти зав-
жди і всюди до ближніх, не можеш від цього ні усунутися, ні відмовитися, ні оправдатися” (Щ. 742). 
Христос прагне, щоб Його шанувальники виконали протягом дня хоча б один акт любові ближньо-
го.Пише Іван Павло ІІ в Енцикліці:  «Ісус Христос навчав, що людина не тільки приймає і переживає 
Боже милосердя, але й покликана вона до того, щоб “мати милосердя” до інших: “Блаженні милосерд-
ні, бо вони зазнають милосердя”. У цих словах Церква добачає заклик до діяльності, тому робить зу-
силля, щоб виконувати милосердя» (ББМ, 14). 

 Не забуваймо, що кожен з нас має обов’язок бути милосердним: Христос від усіх нас домагається 
діл милосердя. Св. Іван Золотоустий стосовно милостині висловлює найкращі похвали: «Милостиня, 
каже він, — цариця чеснот, швидко підносить людей у небесні зводи, вона — найкраща заступниця. 
Велике діло — милостиня… Високий політ у милостині: вона розтинає повітря, проходить місяць, 
зноситься понад проміння сонця, досягає самих небес. Але й там вона не зупиняється; навпаки, пере-
ходить і небо, обходить і збори Ангелів, хори Архангелів і всі вищі Сили, і стає перед самим царським 
престолом… Дай хліб і візьми рай! Дай мале та візьми велике! Дай смертне і візьми безсмертне! Дай 
тлінне й візьми нетлінне!» Св. Іван Золотоустий про силу милостині навчає: «Нема гріха, що його не 
можна б очистити, що його не могла б знищити милостиня. Всякий гріх нижче від неї. Вона — при-
гожий лік на всяку рану». 

 Діла милосердя двоякі: щодо тіла і щодо душі. Св. Євангеліє щодо тіла визначає такі діла милосердя: 
голодного нагодувати, спраглого напоїти, нагого зодягнути, подорожнього в дім прийняти, недужому 
помогти, в’язня відвідати, померлого похоронити. В книзі Приповідок читаємо: «Хто чинить добро 
бідному, той Господу позичає, і Він йому відплатить за його добродійство» (19,17). 

Окрім діл милосердя щодо тіла, є ще діла милосердя стосовно душі. Вони такі: грішника навернути, 
невіжу навчити, в сумніві порадити, сумного потішити, кривду терпеливо зносити, образу зі серця 
прощати, за живих і померлих молитися. 

 Св. Іван Золотоустий, заохочуючи нас до діл милосердя, каже: «Велике діло — милостиня. Полю-
бім її, вона не має нічого собі рівного. Вона може змити гріхи й охоронити від засуду. Ти мовчиш — а 
вона стоїть і тебе охороняє. Що більше, тоді, як ти мовчиш, тисячі уст дякують за тебе». 

 Моє побажання для кожного з Вас: будьмо милосердні, чинімо милосердя, поки живемо і маємо на 
те час. Не шукаймо оправдань, щоби не чинити милосердя. Господь нехай допоможе нам бути мило-
сердними. 

 о. Йосафат Бойко, ВС 

   


