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27 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
2 грудня, 2018

Наступна неділя
28 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
9 грудня, 2018

Покрий нас
Чесним Твоїм

Апостол—до Колосян 1.12-18
Євангеліє—Лука
13.10-17

Покровом

І ізбав нас від
Усякого зла.
.

4 грудня– Введення в
храм Пресвятої Богородиці

З 2 грудня по 9 грудня 2018 р .Б.
День

Дата

25 Неділя
по Зісланні Св.Духа

2 грудня

Час

Інтенція

Хто Жертвує

9: 00 ран.

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

матері в молитві

Духовні практики спільноти
Молитва за Україну

о.парох

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

Понеділок

3 грудня

6 год. веч.
9 год. веч.

Велика Вечірня з Литією
Молитва за Україну

о.парох
о.парох

Вівторок
Введення в храм Пресвятої Богородиці

4 грудня

10: 00 ран
9 год. веч.

Служба Божа

о.парох

Молитва за Україну

Середа

5 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

о.парох

Четвер

6 грудня

9 год. веч.
10: 00 ран
6 год. веч.
9 год. веч.

+Роман Бараник (річн.)
+Володя Магера (40 днів

Молебень до Хр.Чоловіколюбця
Молитва за Україну

Родина Бараник
Родина Магера
о.парох

П’ятниця

7 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

о.парох

Субота

8 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

о.парох

26 Неділя
по Зісланні Св.Духа

9 грудня

10: 00 ран.
12:15 ран.
9 год. веч

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

о.парох

Молитва за Україну

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

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

Вітаємо з Днем Народження!
2 грудня— Павліш Тарас
3 грудня— Лебедь Юрій
4 грудня — Лаврів Ольга
5 грудня — Владика Марта

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.

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 Різдвяний піст - Пилипівка від 28-го листопада і до навечір'я Різдва
Господа і нашого Спаса Ісуса Христа - 6-го січня . В часі Різдвяного посту кожного
четверга в нашій служиться Молебень до Христа Чоловіколюбця о 6-ій годині вечора. Запрошуємо парафіян до активної участі в молитві.
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»

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в
нашій парафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під
Покровом Богородиці”,на яких висвітлюються пізнавальні та повчальні
лекції для фундаментального та пізнання Бога та нашої Віри. Запрошуються усі бажаючі сьогодні о 5:30 вечора на науку “Духовний Світ Ангелів”
Під час Різдвяного Посту кожного вечора о 9 год. в храмі Покрова Пресв.Богородиці
підноситься до Господа молитва за мир в Україні .
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.
СЕРДЕЧНА ПОДЯКА пану Петру Твардовському за пожертву $100 на реставрацію мозаїчної ікони постаменту цвинтара. Господнє Благословення для Вас і Вашої родини.

УВАГА! В офісі нашої парафії можна придбати Різдвяні колекційні марки 2019 року, виготовлені нашою єпархією. Звертатись до секретаря парафії.

Глас 2
Тропар: Коли зійшов Ти до смерт и, Жит т я безсмерт не, * т оді
ад умертвив Ти блистінням божества. * Коли ж і умерлих із глибин
підземних воскресив Ти, * всі сили небесні взивали: * Життєдавче,
Христе Боже наш, слава Тобі.
Кондак: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе, * і ад, увидівши
чудо, зжахнувся, і мертві востали, * а творіння, бачачи, радується разом з тобою, * і Адам веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує Тебе повсякчасно.
Богородичний: В молит вах невсипущу Богородицю * і в заст упництвах незамінне 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 12, 16-21
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 богоматеринство, 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 живий 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, співаючи 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 таїнственно 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 празничній радості: "Прийдіть, усі вірні, — співаємо на стихирах литії, — єдину непорочну звеличаймо, пророками проповідану і в храм приведену, перед віками вибрану Матір,
що в останньому часі сталась Богородицею. 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 вимо
лену, донечку самі приводять до храму на службу Богові. На каноні утрені празника в восьмій пісні читаємо: "Анна колись, приводячи 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: благословіть усі діла Господа".
Та не тільки батьки радо приводять свою дитину на службу Богові, але й Марія радо йде за
голосом Божим і своїх батьків. Як святий Йоаким і Анна, так і Марія є для нас гарним зразком
радісної жертви і служби Богові.
Може ще ніколи уся Христова Церква, а в тім і наша Церква, не переживала такого великого
браку покликань 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 допоможуть 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 духовного 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 добрий християнський дім. "Добрий родинний дім, — каже німецький кардинал М. Фавльгабер, — це перша духовна семінарія". А свята Церква часто називає родинний дім колискою покликань. Статистика свідчить, 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 заправляти 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"

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ
ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ,

Слава Ісусу Христу! Одного разу під час передріздвяного богослужіння у базиліці Святої Софії-Премудрості
Божої у Константинополі святий Григорій Богослов надхнений Божим Духом вигукнув: “Христос народжується!
Ідіть Йому на зустріч!” У цьому заклику у стислій формі виражається весь зміст сорокаденного Різдвяного Посту, який у нашому народі ще часто називають Пилипівкою. Цей час сповнений не смутку, а радості, адже Христос гряде, щоб перемінити весь світ і дарувати нам спасіння не лише через своє страждання і воскресіння, але
вже через своє воплочення. Сам несотворений Бог сходить з неба до нас, щоб відвідати нас у нашому буденному і часто сповненому земними труднощами житті. Він приходить, бо настільки любить нас, що хоче зробити
перший крок до примирення і підняти надломлену людську природу з упадку гріха. Таким чином Різдвяний піст
– це не просто час очікування чи намагання пригадати собі історичну подію народження Христа, яка справді
сталася понад 2000 років тому, а насамперед – час приготування нашої душі до зустрічі із воплоченим Христом.
Тож як нам належить готуватися до спасенної події Різдва Христового? Світ пропонує нам свій варіант підготовки до Різдва через святкову ілюмінацію вулиць, яскраві вітрини крамниць і пишно прибрані ялинки. Індустрія розваг через розпродажі закликає нас до все нових і нових покупок і метушні передсвяткових заходів, у
яких ми можемо забути, що суттю свята є приготувати себе до зустрічі з новонародженим дитям, який водночас є Предвічним Богом. Важливо пам’ятати, що святкова атмосфера лише тоді наповниться внутрішнім
змістом, коли ми очистимо і відкриємо своє серце для того, щоб у ньому народився Спаситель. Богослужбові
тексти Різдвяного посту часто проголошують: “Вифлеєме готуйся,” або “Вертепе готуйся,” хоча насправді убогим Вифлеємом і вертепом є наше нужденне людське буття, яке потребує Божого посіщення. Господь не приходить на цей світ у царських палатах, тож якщо ми хочемо, щоб Бог жив з нами і народився у нас, то мусимо
відкинути усяку гординю і розкоші догоджання власному самолюбству і обрати шлях смирення і тихої радості
від того, що “з нами Бог.” Тож, якщо хочемо приготувати “убогий вертеп нашої душі” до народження дитятка
Ісуса, то важливо позбутися надуманої ілюзії власної ваги і радісно прийняти скромні обставини теперішнього
життя, як такі, які дав нам Бог для нашого добра і спасіння. У часі Різдвяного посту Свята Церква ставить нам
перед очі образи праотців, отців і пророків, які провіщали прихід Спасителя. Водночас вони не були якимись “віщунами” чи по-сучасному кажучи“футуристами,” але, будучи натхненими Святим Духом, говорили від
імені Бога про суттєві речі, які стосуються нашого теперішнього життя з Богом. Адже важливо мати стосунки з
нашим творцем не “десь і колись,” а “тут і тепер.” Це розуміли і святі апостоли Пилип і Андрій, яких згадуємо у
часі посту, бо вони шукали близькості з Христом і беззастережно слідували за ним у пошуках “світла, що просвітлює кожну людину.” Так і ми у ці короткі передзимові дні прагнемо сонячного тепла і світла, яке може дати
нам лише “правдиве Сонце Правди” – Христос-Спаситель. Тож завданням посту є прагнути, наповнитися і
просіяти для інших несотвореним світлом Божої пристуності в наших душах, яке дарує нам новонароджений
Бог. Божий Син відмовляється від Небесного буття, щоб стати одним із нас. Тож від чого належить відмовитися під час посту нам? Традиційно Церква закликає тимчасово утриматися від гучних забав і деяких страв, але
ще важливіше – відмовитися від гордині, лінивства і всього, що віддаляє нас від Бога, від усього, що є зайвим
у нашому житті і заважає радості святкування Христового воплочення. “Господь гряде,” – проголошують
літургійні піснеспіви. Він знову і знову приходить до всіх нас разом і до кожного зокрема. Тож приготуймо йому
дорогу до нашого серця. Запалімо світильники нашої віри, відкриймо вертепи наших душ і готуймося до нового
життя, яке хоче дарувати нам воплочений Христос.
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