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6 грудня , 2015 
 

 27 неділя по Зісланню Святого Духа  
 

Наступна неділя 
 

13 грудня , 2015 
 

 28 неділя по  
Зісланню Святого  

 
Покрий нас 

 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 



З  6 по 13 грудня 2015 р.Б. 

    Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

6 грудня 9:00 am 
10:00 am 
12:15 pm 

Молитва “Матерів в молитві”  
Служба Божа за парафіян 

Розважання над сторінками 
Святого Письма 

“Матері в молитві”  
о. парох 

Вл. Роберт 
 

Понеділок 7 грудня 10:00 am † Єлена Продан Орест , Наталя Ліщи-
нецькі 

Вівторок 8 грудня  —  

Середа 9 грудня 8:00 am 
 
 

† Марія , † Йосиф †Віра... Галина , Ярослав  
Твардовські 

 Четвер 10 грудня 10:00 am 
 

† Петро Дмитрик 
 

Орест , Наталя  
Ліщинецькі 

П’ятниця 11 грудня 
 

10:00 am 
 
 

† Петро Дмитрик Орест , Наталя  
Ліщинецькі 

Субота 12 грудня 10:00 am † Єлена Продан (40 днів) Родина Продан 

Неділя 
 

13 грудня 10:00 am 
12:15 рм 

 
 

Служба Божа за парафіян 
Розважання над сторінками 

Святого Письма 
 

о. парох 
Вл. Роберт 

 

 
 

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

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих  
Галай Степана , Гальчук Оксану, Дмитрика Іванку, Дубчак Ліду, Ільчи-
шин Ольгу, Кловер Катерину , Мацєх Ліду , Мисів Анну, Міґелич Надію , 
Савчак Орисю, Сікорську Марію,Тарнавського Бориса, Чабана Євге-
на,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Юрків Юлю 

 
 
12 грудня— Андрій Рудяк 
12 грудня— Степан Луців 
12 грудня — Леся Мисюга 
12 грудня— Андрій Рудяк 
12 грудня— Степан Луців 
12 грудня — Леся Мисюга 
13 грудня — Люба Хомин 



. 

 

 

   УВАГА! Цього тижня виготовляємо вареники в середу з 5 години  вечора .Продаж варе-
ників—у четвер і пятницю . 

  Увага ! Біблійні навчання проводяться  в церкві сьогодні в 12 :15 дня . Запрошуємо парафіян . 

ПИЛИПІВКА ” Прийміть піст , бідні , - він розділить з вами і обитель , і трапезу. 

Прийміть його , багаті , - він вилікує вас від шкоди переїдання. Прийміть його , 

хворі - це мати здоров'я. Прийміть його здорові - це охоронець вашої тілесної фор-

теці. Користь посту відкрита всякому роду життя , всякому стану тіла. Радісно 

приймімо піст! ” Св. Василій Великий Розпочинаємо Різдвяний піст - Пилипівку, 

який триватиме від 28-го листопада і до навечір'я Різдва Господа і нашого Спаса 

Ісуса Христа - 6-го січня . Це є традиційний час на посилену молитву, розважання, 

стримання від їжі і поганих помислів, щоб в такий спосіб ми могли приготувати 

себе на оселю для зустрічі з новонародженим Христом. Церква рекомендує доброві-

льне стримання від м'ясних страв у середу і п'ятницю під час посту. 

 

 

 

 
КАТЕХИЗАЦІЯ ДІТЕЙ . Дорогі батьки!  ми продовжуємо катехитичні заняття дітей , а також  
підготовку до Першої Сповіді і Першого Урочистого Причастя дітей 8-9 років. 
КАТЕХИЗАЦІЯ І ПРОБА ДИТЯЧИХ ХОРІВ  – кожної п’ятниці  у визначений час 

Порядок Богослужень на Різдвяний час . 
 
Середа 6 січня — 10 год. ранку— Великі Царські Часи 
 
Навечір’я Різдва — 5 год. вечора—Велика Вечірня зі Службою Божою 
 
Четвер - 7 січня  —  РІЗДВО ХРИСТОВЕ —   9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією 

                                 10 год. ранку—  Святкова Різдвяна Архієрейська Служба Божа 
 

П’ятниця - 8 січня— Собор Пресвятої Богородиці — 
                       10 год. ранку — Святкова Служба Божа    11:00 год. ранку — Молебень до Богородиці 
 
 9 січня — Св. Првмч. Стефана —   10 год. ранку — Святкова Служба Божа 

 Нагадуємо, що ми маємо обов’язок молитися за наших рідних померлих.  В притворі знаходяться 
карточки, в які ви можете вписати імена померлих і подати їх отцю Михайлу. 

Звертаємося до всіх наших парафіян і прихожан з проханням взяти активну участь 
в різдвяному проекті  “Cookie Walk”  (випічка і продаж різдвяних тістечок та печи-
ва) , який буде проходити 17 , 18 , 20 грудня . Детальніша інформація — на дошці 
оголошень . Надіємося, що  цей проект стане традиційним у нашій парафії. 

   Діти нашої парафії готуються до зустрічі Св. Миколая , який прийде до нас  
в неділю 20 грудня після Служби Божої .  
Прохання батьків приводити дітей на проби , які проводяться по п’ятницях у 
визначений час , щоби вони підготовились свято зустріти  Св. Миколая . 



 

Глас 2 
 

Тропар: Коли зійшов Ти до смерт т и, Жит т я безсмерт не, * т оді ад умерт -
вив Ти блистінням божества. * Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив 
Ти, * всі сили небесні взивали: * Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі. 

 
Тропар, глас 4: Днесь благовоління бож ого предзображ ення * і спасення лю-

дей проповідання, * у Божому храмі Діва ясно з’являється * і Христа всім предзві-
щає. * їй і ми голосно закличмо: * Радуйся, промислу Створителя сповнення. 

Слава : 
Кондак: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе, * і ад, увидівши чудо, зж ахну-

вся, і мертві востали, * а творіння, бачачи, радується разом з тобою, * і Адам весе-
литься, і світ, Спасе мій, оспівує Тебе повсякчасно. 

І нині : 
 Кондак, глас 4: Пречист ий храм Спасів, * дорогоцінна світ лиця і Діва, * свя-

щенна скарбниця Божої слави * днесь уводиться в дім Господній, * благодать з со-
бою вводячи, * що в Дусі божественнім, * яку оспівують ангели Божі: * Вона є 
оселя небесна. 

Богородичний: В молит вах невсипущу Богородицю * і в заст упницт вах неза-
мінне уповання * гріб і умертвіння не втримали. * Бо як Матір Життя до життя 
переставив той, * хто вселився в утробу приснодівственну. 

Прокімен: Кріпост ь моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням . 
Стих: Караючи покарав мене Господь, т а смерт і не передав мене  
 
Апостол : Ефесян 6.10– 17 
 
Алилуя: Вислухає Тебе Господь у день печалі, захист ит ь Тебе ім’я Бога Якова  
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який т ільки день призовемо  
 
Євангеліє : Лука 13, 10-17  
 
Замість Дост ойно 
приспів: Ангели, бачачи вхід Пречист ої, здивувалися, як Діва ввійшла у свя-

тая святих. 
І ірмос, глас 4: Як одушевленного бож ого кивот у нехай ніяк не дот икаєт ься 

рука оскверненних. А уста вірних, голос ангела виспівуючи, Богородиці, невмов-
каючи, з радістю нехай кличуть: Справді вище всіх Ти єси, Діво чиста. 

 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх  Алилуя, тричі. 
 
 
 

 



  

Введення в Храм Пресвятої Богородиці  
 
ДУХ БОГОСЛУЖЕННЯ ПРАЗНИКА 
Богослужба цього дня в радісних і веселих тонах оспівує подію входу в храм, прославляє гідність Божої 
Матері та звеличує велику жертву її батьків. Пісні й гимни цього дня дуже багаті на поетичні звороти, 
алегорії та алюзії. Ця глибоко догматична поезія у гарних порівняннях і символах оспівує богоматеринст-
во, дівицтво, святість і заступництво Пречистої Діви Марії. Найчастіше славиться вона тут як Божий храм. 
Це алюзія до храму, в який її батьки приводять. Ось деякі вислови зі стихир і канона празника: "Ти храм 
Божий", "храм освященний", "храм, що має вмістити Сина Божого", "храм усіх Царя і престол", "храм жи-
вий святої слави Христа Бога нашого", "найсвятіший храм святого Бога нашого", "боговмістимий храм", 
"храм і палата", "храм, і палата, і живе небо". 
Пресвята Богородиця, входячи в храм, хоча роками молоденька, але була зріла духом: "Трилітня тілом, 
— сказано у третій пісні канона, — багатолітня духом, ширша від небес і вища понад небесні сили, хай 
прославиться піснями Богоневіста". Вона є сповненням пророцтв Старого Завіту і слава Нового Завіту: 
"Ти пророків проповідь, апостолів слава й мучеників похвала, і всіх земних обновлення. Діво Мати Божа. 
Ми Тобою примирилися. Тому празнуємо Твій у храм Господній вхід, і всі з ангелами Тобі, Пречиста, співа
ючи кличемо: радуйся. Твоїми молитвами спасаємося" (Стихира вечірні). 
Через її входження радіє храм Господній, радіють ангели й люди: "Днесь Боговмістимий храм Богородиця 
у храм Господній приводиться і Захарія її приймає. Днесь святая святих радується, і хор ангельський та-
їнственно торжествує. З ними і ми днесь празнуючи, з Гавриїлом закличмо: радуйся, благодатна. Господь 
з Тобою, ти маєш велику милість" (Стихира вечірні). 
З нагоди небуденного торжества на честь Богоматері і свята Церква взиває всіх вірних до участи у праз-
ничній радості: "Прийдіть, усі вірні, — співаємо на стихирах литії, — єдину непорочну звеличаймо, про-
роками проповідану і в храм приведену, перед віками вибрану Матір, що в останньому часі сталась Бого-
родицею. Господи, її молитвами, подай нам Твій мир і велику милість". 
ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРАЗНИКА ДЛЯ НАС 
Про що нам говорить празник Введення? Яку духовну науку він нам дає? Празник Введення говорить нам 
насамперед про радісну жертву святих Йоакима й Анни. Вони свою, в Бога вимолену, донечку самі при-
водять до храму на службу Богові. На каноні утрені празника в восьмій пісні читаємо: "Анна колись, при-
водячи Пречистий Храм (Марію) у дім Божий, голосно закликала і з вірою сказала до священика: 
"Прийми сьогодні дитину, Богом мені дану, введи її у храм твого Творця і радісно співай йому: благосло-
віть усі діла Господа". 
Та не тільки батьки радо приводять свою дитину на службу Богові, але й Марія радо йде за голосом Бо-
жим і своїх батьків. Як святий Йоаким і Анна, так і Марія є для нас гарним зразком радісної жертви і слу-
жби Богові. 
Може ще ніколи уся Христова Церква, а в тім і наша Церква, не переживала такого великого браку пок-
ликань на священиків, монахів і монахинь, як сьогодні. Дух матеріялізму й секуляризму щораз більше й 
більше проникає в наші родини, тому щораз менше й менше маємо молоді, охочої на жертву й посвяту 
для Бога, своєї Церкви й народу. Щораз менше в нас батьків, які за прикладом святої Анни були б готові 
сказати нашій Церкві: "Прийми дитину, яку Бог мені дав". 
Ознакою глибокої релігійности якогось народу є не тільки його величаві й численні церкви й монастирі, 
але передусім його численні покликання, тобто священики, місіонери монахи й монахині. Нічого не допо-
можуть нам навіть найкращі святині й золоті престоли, коли не матимемо священиків, які в тих храмах і 
на тих престолах приносили б Безкровну Жертву, уділяли б святі таїнства й голосили б Боже слово. Наш 
слуга Божий митрополит Андрей Шептицький каже: "Зрозумійте, що народові треба до спасення ревних і 
святих священиків". Брак духовних покликань у народі веде до повільного завмирання Церкви й духов-
ного життя її вірних, бо духовний стан — це серце й душа Церкви. 
Де шукати розв'язок цієї важливої проблеми? Де властиво родяться і виростають духовні покликання? 
Найкращий городець, де ростуть і дозрівають покликання до священицького й монашого стану — це доб-
рий християнський дім. "Добрий родинний дім, — каже німецький кардинал М. Фавльгабер, — це перша 
духовна семінарія". А свята Церква часто називає родинний дім колискою покликань. Статистика свід-
чить, що п'ятдесят відсотків духовних покликань вирішується між шостим і чотирнадцятим роком життя, 
це той час, коли дитина ще під повним впливом своїх батьків. 
Дух жертви в родині для Бога і своєї Церкви є дуже важливим чинником у плеканні покликань. Без духа 
жертви нема любови ідеалів, бо жертва це мова любови. Тому батьки повинні відразу від колиски запра-
вляти своїх дітей до жертви й посвяти. 
Та, на жаль, сьогодні не багато таких християнських батьків, які плекали б в родині дух жертви та ідеал 
духовного покликання. Зате в нас є багато батьків, що в зародку вбивають голос покликання у серцях 
своїх дітей. 
Майбутнє нашої Церкви й народу багато в чому залежить від того, як наші українські батьки виховають 
своїх дітей. Нам потрібні батьки, які за прикладом святого Йоакима й Анни радо благословили б своїх 
дітей на цілопальну жертву для Бога, своєї Церкви й народу. Нам потрібна ідейна молодь, яка за зразком 
Пречистої Діви Марії радо йшла би за Божим голосом на службу Богові, Церкві й народові. І щойно тоді 
зможемо сміливо дивитися в майбутнє нашої Церкви й народу. 
 
"Пізнай свій обряд"   
 

http://www.truechristianity.info/ua/books/know_your_devotion_download.php
http://www.truechristianity.info/ua/books/know_your_devotion_download.php


 

  




