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Rev. Mykhaylo Drozdovskyy –priest 
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Hall Rental  (440)-237-8382              Kitchen 216-524-6871 
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13 грудня , 2015 
 

 28 неділя по Зісланню Святого Духа 
 

19 грудня—свято Святого Миколая 



З 13 по 20 грудня 2015 р.Б. 

    Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

13 грудня 9:00 am 
10:00 am 
11:45 pm 

Служба Божа за парафіян 
Розважання над сторінками 

Святого Письма 

о. парох 
Вл. Роберт 

 

Понеділок 14 грудня  —  

Вівторок 15 грудня  —  

Середа 16 грудня  
 

—  

 Четвер 17 грудня 10:00 am 
6:00 рm 

† Єлена Продан Марія Кріслата 
о. парох 

П’ятниця 18 грудня 
 

9:00 am 
10:00 am 

 
 

† Марта Кравс 
† Марія †Василь †Микола 

†Єфросинія , †Людмила 

Орися Савчак 
Солодовська 

Іванова Тетяна 
 

Субота 19 грудня 
Свято Св.Миколая 

10:00 am Служба Божа за парафіян о. парох 

Неділя 
 

20 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 

 
13 грудня — Люба Хомин 
14 грудня— Орися Клюфас  
!4 грудня — Тетяна Приходько 
15 грудня — Галя Смолин 
17 грудня — Галина Карпій 
18 грудня — Микола Нетреба 
19 грудня— Євгенія Бордун 
19 грудня—Соломія Стасюк 
20 грудня — Люба Мисів 



. 

 

    
         УВАГА! Цього тижня виготовляємо вареники в середу четвер з 5 години  
вечора . Чистимо картоплю у вівторок і середу . Парафія потребує багато робо-
чих рук у цей передріздвяний час . Тому ми звертаємось про допомогу до всіх , 
хто може вкласти лепту своєї праці і тим самим допомогти парафії гідно провес-
ти підготовку до Різдва Христового . За минулі середу і четвер продано варени-
ків , завиванців і хліба на суму $ 2.454 . Щира подяка і благословення всім на-
шим працьовитим парафіянам і прихожанам і їхнім родинам . 

  Увага ! Біблійні навчання проводяться  в церкві сьогодні в 12 год 15 хв. Запрошуємо парафіян . 

 

З глибоким сумом сповіщаємо , що на 25 році життя відійшов у вічність молодий юнак 
Микола Стадник , син  Ігоря і Ірини Стадник . Парастас розпочнеться в неділю   
13 грудня о 6 год.30 хв. в похоронному домі Holowchak , а чин похорону—в понеділок в 
11 год. ранку в нашій церкві . Вічна йому пам’ять . 

 

 
 
КАТЕХИЗАЦІЯ ДІТЕЙ . Дорогі батьки!  ми продовжуємо катехитичні заняття дітей , а також  
підготовку до Першої Сповіді і Першого Урочистого Причастя дітей 8-9 років. 
КАТЕХИЗАЦІЯ цієї п’ятниці  не проводитиметься , так як буде загальна ПРОБА ДИТЯЧИХ ХО-
РІВ  в підготовці до зустрічі зі Святим Миколаєм . 
Наступні заняття— згідно розкладу . 

 

 

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 — Служба Божа 
                                     11:00 год. ранку — Молебень до Богородиці 
 9 січня — Св. Првмч. Стефана — 10 год. ранку — 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 ви-
значений час , щоби вони підготовились свято зустріти  Св. Миколая . 



 
 
Тропар воскресний, глас 3: Нехай веселят ься небеснії, нехай раду-

ються земнії, * бо сотворив владу рукою Своєю Господь, * подолав сме-
ртю смерть, первенцем мертвих став, * з безодні ада ізбавив нас і подав 
світові велику милість. 

 
Слава: Кондак воскресний, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу, Щед-

рий, * і нас возвів Ти із врат смертних, * днесь Адам ликує і радується 
Єва, * а разом пророки з патріярхами неперестанно оспівують * божес-
твенну могутність влади Твоєї. 

 
I нині: Богородичний, глас 4: Йоаким і Анна з неслави бездітности 

* і Адам і Єва від тління смерти визволилися, Пречиста, * у святім різд-
ві Твоїм. * Його празнують люди Твої, * з провини прогрішень ізбавле-
ні, * як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і кормитель-
ку життя нашого.  

 
Прокімен, глас 3: Співайт е Богові нашому, співайт е; співайт е ца-

реві нашому, співайте  
Стих: Всі народи, заплещіт е руками, воскликніт ь Богові голосом 

радости  
 
Апостол Колосян 1,12-18 
 
Алилуя, глас 3: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився на-

віки  
Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіж ища, щоб спас-

ти мене  
 
Євангеліє Лука 14 ,16-24 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е Його в вишніх  
 Алилуя, тричі. 

Глас 3 



  

 

УГКЦ про свято Святого Миколая Чудотворця . 

 

Не багато знаємо про життя святого Миколая. І навіть те, що знаємо, повите 
різними легендами. Знаємо, що святий Миколай довгі літа був єпископом у Ми-
рах, провінція Лікія, у Малій Азії. Він брав участь у Першому Вселенському Со-
борі (325) у Нікеї. Помер близько 345 року. Усе своє життя присвятив справі 
милосердя для душі й тіла. Тож ще за життя називали його батьком сиріт, удів 
і бідних. Після смерти Господь Бог прославив його даром творення чудес, і то-
му він отримав імення великого чудотворця. Славні чуда були якраз головною 
причиною його швидкого й широкого культу. 

Культ святого Миколая починає поширюватися від часу, коли цісар Юстиніян І 
(527-565) збудував на його честь церкву в Царгороді. Єрусалимський канонар 
з VII ст. 6 грудня каже: "Пам'ять Миколая, єпископа одного великого города". 
Усі грецькі місяцеслови з IX століття мають його празник. Цісар Мануїл Комнен 
(1143-1181) державним законом приписав святкувати святого Миколая 6 груд-
ня. З Візантії його культ поширюється по цілому світу. Найдавніший життєпис 
святого Миколая походить з IX сторіччя. 

На Заході папа Миколай (858-867) — перший папа з цим іменем — близько 
860 року збудував у Римі церкву святого Миколая. До Німеччини його культ 
принесла візантійська княжна Теофано, жінка цісаря Оттона II (973-983). Ла-
тинська Церква також святкує празник Миколая 6 грудня. У Франції і Німеччи-
ні є понад дві тисячі, а в Англії близько 400 церков, які названо в честь Мико-
лая. 

На наші українські землі культ святого Миколая приходить разом із християн-
ською вірою. У другій половині XI сторіччя в Києві, на могилі Аскольда, було 
збудовано церкву святого Миколая. У Києві під покровом святого Миколая був 
жіночий монастир, який фондувала жінка князя Ізяслава Святославича (+ 
1078). У цьому монастирі прийняла чернечий постриг мати святого Теодосія 
Печерського. На рідних землях в нас було багато церков на честь святого Ми-
колая. До найдавніших з них належить церква святого Миколая у Львові, що 
походить з кінця XIII ст. Енциклопедія Українознавства про почитання святого 
Миколая в нашому народі каже: "У численних народних переказах Миколай 
боронить людей від стихійного лиха; найбільше він опікується тими, хто пере-
буває у плаванні, тому чорноморські рибалки, виходячи на промисел, брали з 
собою образ Миколая... У давнину — святий Миколай також заступник перед 
небезпеками із степів. Пісні про святого Миколая належать до найдавніших 
зразків української поезії, серед них такі популярні, як "О хто, хто Миколая 
любить" (Т. 4, с. 1533). 

 
Катрій Ю. Пізнай свій обряд. - Видавництво Отців Василіян, 2004; 
Збірник проповідей "Сівач".  


