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26 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
25 листопада, 2018

Покрий нас

Наступна неділя
27 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа

Чесним Твоїм
Покровом

І ізбав нас від
Усякого зла.
.

2 грудня, 2018
26 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
Апостол—до Ефесян
6.10-17
Євангеліє—Лука
12.16-21

З 25 листопада по 2 грудня 2018 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

25 Неділя
по Зісланні Св.Духа

25 листопада

10: 00 ран.
12:15 дня

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

Понеділок

26 листопада

10: 00 ран

+Сергій Стойків

Вівторок

27 листопада

Середа

28 листопада

Четвер

29 листопада

—

П’ятниця

30 листопада

—

Субота

1 грудня

10: 00 ран.
5 год. веч.

Сергій Стойків
Духовне навчання

26 Неділя
по Зісланні Св.Духа

2 грудня

9: 00 ран.
10: 00 ран.
12:15 ран.
5 год.30 хв.

Молитва “Матерів в молитві”
Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

Свмч.Йосафата

Початок Різдвяного Посту

Хто Жертвує

о.парох
Петро,Леся Стойків

—

10: 00 ран
6 год. веч.

+Сергій Стойків
Молебень до Христа Чоловіколюбця

Анна, Мирон
о.парох

Іван, Леся Оленчук
о.Володимир,брат
Дейл і Девід
о.парох

Духовні практики спільноти

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

Вітаємо з Днем Народження!
Бажаємо Вам багато
щасливих і Богом
благословенних років життя, здоров’я і
здійснення всіх Ваших мрій!

25 листопада — Петровська Галина
26 листопада — Стадник Микола
28 листопада — Щавурська Наталя
29 листопада — Петровський Михайло
30 листопада — Василина Мирослав
1 грудня— Мацєх Тарас
2 грудня— Павліш Тарас

Діти нашої парафії готуються до зустрічі Св. Миколая , який
прийде до нас в неділю 16 грудня після Служби Божої .
Прохання батьків приводити дітей на проби , які проводяться по
п’ятницях у визначений час , щоби вони підготовились свято зустріти Святого Миколая .
Катехизація дітей і підготовка до 1 Урочистого Св. Причастя проводяться кожної п’ятниці
згідно поданого розкладу занять. В кожну 1-шу п’ятницю місяця з 5 год.30 хв. о.Михайло
уділяє Св. Тайни Покаяння і Пресвятої Євхаристії для дітей і їхніх батьків.
Дорогий о. Михайле! Хотіла подякувати Вам за теплий прийом на вашій парафії
і за турботу про нашу місію в Україні, особливо за наших діточок-сиріт і за будівництво школи для них. Нехай Бог благословить Вас, Вашу родину та Вашу
парафію, а ми обіцяємо Вам наші молитви. Чекаємо ваших пропозицій щодо
літніх заходів.Ще раз щиро дякую.
У Христі і Марії, с. Марія від Хреста

УВАГА! В офісі нашої парафії можна придбати Різдвяні колекційні марки 2019 року, виготовлені нашою єпархією. Звертатись до секретаря парафії.
До дня Св. Миколая, Асоціація Клівленд Майдан збиратиме кошти та
м'які іграшки для дітей загиблих Героїв України. Збірка для потребуючих сімей буде проводитись в Неділю 16 грудня. Прохання приносити
тільки нові або легко вживані, м'які іграшки в день збірки.
ПИЛИПІВКА Розпочинаємо Різдвяний піст - Пилипівку, який триватиме
від 28-го листопада і до навечір'я Різдва Господа і нашого Спаса Ісуса Христа - 6-го
січня . В часі Різдвяного посту кожної середи, починаючи з 28 листопада, в нашій
церкві служитиметься Молебень до Христа Чоловіколюбця о 6-ій годині вечора. Запрошуємо парафіян до активної участі в молитві.
РІЗДВО З БАНДУРОЮ Субота, 15 грудня 7 година вечора. Церква Св Андрія
(7700 Hoertz Rd, Parma) Квитки: www.bandura.org чи в кредитовій спілці.
Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів окремих проектів реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, вхідної брами, реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекларувати свої
пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму пожертви можна
сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяльному офісі.
ВАРЕНИКИ! цього тижня виготовляємо вареники у середу і потребуємо Вашої допомоги Велике прохання до всіх парафіян і прихожан приходити виготовляти вареники у передріздвяний час.

Запрошуємо!

запрошуємо на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні розпочинається о

12 год. 15 хв. “Блаженні, що слухають Слово Боже і зберігають Його»

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА сестрицям парафії за зміну обрусів у нашій церкві . Прохання до молодших жіночок і дівчат доповнювати склад сестрицтва , переймати довголітній досвід і
підключатись до діяльності цієї важливої парафіяльної організації.
В суботу 1 грудня о 5 год. веч. в нашій церкві буде проведено єпархіальний захід—духовне
навчання про катехизацію дітей і обов’язки дітей щодо неї. Доповідач о. Володимир Грицюк, брати Девід і Дейл. Після завершення науки Молебень до Богородиці за всіх наших
дітей.

ГЛАС 1

Тропар, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло Твоє,* воскрес
Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні взивали до Тебе,
Життєдавче:* Слава воскресінню Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава промислові Твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.
Тропар, глас 4: Світильником світлим явився ти, священномучениче Йосафате,* бо як пастир добрий поклав Ти душу твою за вівці,* розбратолюбними ворогами убитий ти* і увійшов ти у святая святих, з безплотними перебуваючи.* Тому молимо тебе, многострадальний:* моли Начальника пастирів, Христа,* удостоїти нас стати по правому овець стану* і
спасти душі наші.
Кондак, глас 1: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі* і світ із собою воскресив,* і людське
єство як Бога оспівує Тебе,* і смерть щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, від узів
ізбавляючись, радується, взиваючи:* Ти, Христе, той, хто всім подає воскресіння.
Слава: Кондак, глас 4: Вогненним сяянням розп’ятого Христа в юності просвічений,* ангелам ти уподобився в монашім житті* і благочесно в святительстві ти пожив:* ясно проповідував ти з’єднання* та погасив розбратолюбних роздором розпалені серця мученицькою Твоєю кров’ю* і вінець від Христа прийняв ти.* Тому пом’яни нас, ми кличемо до тебе:* Радуйся, непохитний стовпе з’єднання.
I нині: Богородичний, глас 4: Йоаким і Анна з неслави бездітности* і Адам і Єва від тління
смерти визволилися, Пречиста,* у святім Різдві Твоїм.* Його празнують люди Твої,* з провини прогрішень ізбавлені,* як кличуть до Тебе:* Неплідна родить Богородицю* і кормительку життя нашого.
Прокімен, глас 1: Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22).
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1).
Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом смерть преподобних Його (Пс. 115,6).
Апостола Павла до Ефесян 5, 9-19.
Апостола Павла до Євреїв 4, 14 - 5, 10.

Алилуя, глас 1: Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені (Пс. 17,48).
Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість помазаникові своєму Давидові і
сімені його до віку (Пс. 17,51).
Стих: Священики Твої зодягнуться в праведність і преподобні Твої возрадуються (Пс.
131,9).
Стих: Праведник, як фінік, розцвіте і, як кедр на Ливані, виросте (Пс. 91,13).
Євангеліє від Луки 12, 16-21.
Євангеліє від Йоана 10, 9-16.

Причасний, глас 1: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).
В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7).
Алилуя, тричі.

Єдиний Пастир єдиної Церкви
«… і буде одне стадо й один пастир!» (Йо 10, 16)
Боже Слово про Доброго Пастиря (Йо 10, 9-16), Який душу свою кладе за свої вівці,
сповнене закликом, надією і заповіддю церковної єдності. Ісус Христос як Добрий Пастир, Який не кидає своїх овець навіть в небезпеці смерті, на собі сповняє певні пророцтва, які ми читаємо в книгах різних пророків, про те, що справжнім і єдиним Пастирем
свого люду є Господь Бог. Слово про єдність і єдиного Пастиря випливає з віри старозавітного Божого люду в єдиного Бога.
Саме через те, що є єдиний Бог, Він є тим єдиним найвищим Пастирем, Який ніколи
не залишає своїх овець. Більше того, пророки говорять, що скільки було інших пастирів, однак вони не сповняли те, що до кінця може сповнити лише Єдинородний Син,
Ісус Христос. Ісус є Той, Який показує і виявляє нам приклад єдиного Доброго Пастиря, тому що Він є Єдинородним Сином Небесного Отця. Ісус Христос говорить про те,
що Він є Добрим Пастирем не лише для овечок Ізраїля, не лише для цієї маленької
громади, яка Його оточує, але Він є Спасителем усього людства. Тому Він каже: «Ще й
інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я і їх мушу привести, і вчують вони мій голос, – і
буде одне стадо й один Пастир!»
Серед багатьох рис пастирської опіки самого Бога над своїми людьми є одна дуже
специфічна і унікальна. Ісус Христос каже: «Я – ворота! Я – ворота для моїх овець,
вони через мене увійдуть, вийдуть і знайдуть пашу, бо я прийшов, щоб мали життя і
мали його вповні». Ісус Христос є єдиними воротами, якими можна увійти в присутність Небесного Отця. Особа Христа відкриває людям можливість живого спілкування
зі своїм Богом і Спасителем. Христос, у своїй Особі сповняючи старозавітні пророцтва, відкриває якусь нову еру в історії людства – еру близькості Бога до своїх людей,
еру єднання, час, коли закладає підвалини вселенськості Церкви, яку в своїй Особі Він
засновує. Оскільки є один Бог, один справжній Пастир овець, є одні-єдині ворота, через які можна увійти в життя вічне, тому і Церква Христова є єдиною.
Сьогодні ми молимося на мощах святого Йосафата і бачимо його як приклад доброго
пастиря, який дав свою душу за своїх овець і назавжди залишився серед нас відкритими дверима, через які ми можемо отримати доступ до живого і вічного Бога. Він сам
став посередником Божої благодаті, а його святі мощі є для нас джерелом Духа Святого: Духа єдності, Духа святості, Духа ревності, Духа церковного єднання. Перед його
мощами ми відчуваємо, що церковна єдність не є лише якоюсь гарною богословською
ідеєю, бо за гарну ідею мало хто віддав би своє життя, навіть той, хто цю ідею породив. Церковна єдність, віра в одну, святу, соборну і апостольську Церкву, більше того,
наша віра в особливу місію і служіння намісника святого апостола Петра, є чимось, за
що св. Йосафат і мученики нашої Церкви двадцятого століття віддали своє життя. Наша Церква є Церквою мученицею за єдність християн. Коли сьогодні хтось шукає моделей повного сопричастя у єдиній Церкві, має прийти до св. Йосафата, стати на коліна перед його святими мощами і віднайти відповідь на своє питання.
Св. священномученик Йосафат своєю мученичею кров’ю назавжди запечатав єдність
Київської Церкви з наступником апостола Петра. Ми сьогодні просимо св. Йосафата,
щоби він, з одного боку, молився за нас, за нашу Церкву, за наш український народ
перед престолом Всевишнього, але з іншого боку, ми просимо його за наше духовенство і монашество, бо нам так сьогодні потрібно, щоб кожний священик, кожний монах і
монахиня став «душехватом», щоби спілкуючись з святими, побожними, освіченими
священиками і монахами, кожна людина не просто побачила, але переступила через
двері, які ведуть до єдиної, святої, соборної і апостольської Церкви, а через неї у життя вічне. Амінь
З проповіді Блаженнішого Святослава під час Божественної Літургії на гробі св. священномученика Йосафата 11.11.2016, Собор Святого Петра, Рим

