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

Покрий нас
Чесним Твоїм
Покровом

І ізбав нас від
Усякого зла.
.

Наступна неділя
29 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
16 грудня, 2018
Апостол—до 1Тимотея 1.15-17
Євангеліє—Лука
18.18-27

З 9 грудня по 16 грудня 2018 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

28 Неділя
по Зісланні Св.Духа

9 грудня

10: 00 ран.
12:15 дня

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

матері в молитві

9 год. веч.

Молитва за Україну

о.парох

Понеділок

10 грудня

10: 00 ран
9 год. веч.

Вівторок

11 грудня

9 год. веч.

Середа

12 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

о.парох

Четвер
Св. Ап.Андрія

13 грудня

10: 00 ран
6 год. веч.
9 год. веч.

Служба Божа

о.парох

Молебень до Хр.Чоловіколюбця
Молитва за Україну

П’ятниця

14 грудня

5 год. веч.
9 год. веч.

+Ольга (9 днів)
Молитва за Україну

Наталя Касіян
о.парох

Субота

15 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

о.парох

29 Неділя
по Зісланні Св.Духа

16 грудня

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

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

о.парох

+Сергій
Молитва за Україну
Молитва за Україну

Анна Янціч
о.парох
о.парох

Духовні практики спільноти
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,Чепак Марію, 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!
10 грудня — Малюца Маруся
11 грудня — Мігус Мирослава
12 грудня — Луців Степан
12 грудня — Рудяк Андрій
13 грудня — Хомин Люба
14 грудня — Приходько Тетяна
14 грудня — Клюфас Орися
15 грудня — Смолин Галя

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.

УВАГА! З ініціативи нашого дитячого хору в суботу 22 грудня здійсюється парафіяльна проща до міста Lancaster, PA на перегляд вистави “Ісус”. Автобус є замовлений. Прочани повинні мати з собою молитовники, вервички і намірення молитовних пожертв, які вони особисто повинні вибрати під час спільної молитви. Детальнішу інформацію можна буде отримати у Ярини Пронів.

Запрошуємо!

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

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

ВАРЕНИКИ! цього тижня виготовляємо вареники у понеділок і середу і потребуємо Вашої допомоги Велике прохання до всіх парафіян і прихожан приходити виготовляти вареники у передріздвяний час. Ми звертаємось про допо-

могу до всіх , хто може вкласти лепту своєї праці і тим самим допомогти
парафії гідно провести підготовку до Різдва Христового.
Під час Різдвяних свят до Ваших домівок завітають парафіяльні колядники.
Прохання організовувати групи колядників і розробляти маршрути . Керівництво організацією цього заходу здійснює культосвітній референт Ілля Сенчина.

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.
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.
УВАГА! Згідно рішення цвинтарного комітету св. Андрія, цвинтар св. ап. Петра і
Павла буде закритий для відвідування на протязі двох місяців (січень і лютий).
СЕРДЕЧНА ПОДЯКА всім жертводавцям на лікування важконедужої Юлі .Зібрано і передано $610. А також подяка родині Бараник за пожертву $100 на реконструкцію цвинтара.”Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.”

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

Глас 3
Тропар воскресний, глас 3: Нехай веселят ься небеснії, нехай радуються земнії, * бо сотворив владу рукою Своєю Господь, * подолав
смертю смерть, первенцем мертвих став, * з безодні ада ізбавив нас і
подав світові велику милість.
Слава: Кондак воскресний, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу,
Щедрий, * і нас возвів Ти із врат смертних, * днесь Адам ликує і радується Єва, * а разом пророки з патріярхами неперестанно оспівують * божественну 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
різдві Твоїм. * Його празнують люди Твої, * з провини прогрішень
ізбавлені, * як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і
кормительку життя нашого.

Прокімен, глас 3: Співайт е Богові нашому, співайт е; співайт е
цареві 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
навіки
Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіж ища, щоб спасти мене
Євангеліє Лука 13 ,10-17
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е Його в вишніх
Алилуя, тричі.

Життя святого апостола Андрія Первозванного
13 грудня Церкви візантійської традиції молитовно згадують пам'ять святого апостола Андрія Первозваного. Саме йому, апостолу слов'ян, ми, українці, вдячні за його євангельську проповідь на нашій землі.
Життя того, хто приніс нам звістку про Істинну та Життя, міститься у цій статті.
Апостол Андрій був братом первоверховного апостола Петра і походив з міста Віфсаїди, що в Палестині.
З юних років він надавав перевагу духовним, вічним цінностям і тому коли почув проповідь Іоана Хрестителя про покаяння, став його учнем. Іоан смиренно називав своє служіння лиш звісткою про прихід Того,
хто стане втіленням усіх старозавітних пророцтв, усіх очікувань людства. Тому коли він, вказуючи на Ісуса, мовив: “Ось Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере!”, Андрій відразу пішов за Христом. Потім Андрій покликав свого брата Симона, якого пізніше Господь назвав Петром, тобто Скелею. Андрій став першим послідовником Ісуса Христа, тому й одержав найменування Первозваний.
Апостол Андрій, як і інші апостоли, був свідком проповіді Ісуса Христа,Його чудес, що підтверджували
Його божество. Андрій бачив страждання Спасителя, Його смерть і Воскресіння. Після Воскресіння Спасителя разом з іншими учнями удостоювався зустрічей з Ним і був присутній на Елеонській горі, коли Господь, благословивши їх, піднісся на Небо.
Після зішестя Святого Духа апостоли кинули жереб, кому в яку країну йти для проповіді Євангелія. Святому Андрію дісталися країни вздовж узбережжя Чорного моря, північна частина Балканського півострова і
Скіфія (у майбутньому — територія Русі). За переказами, апостол Андрій проповідував у Криму, потім по
Дніпру дійшов до місця, де згодом виник Київ. «На горах цих возсіяє благодать Божа: велике місто буде
тут, Господь освятить цю землю святим водохрещенням і спорудить тут багато церков», — сказав апостол учням. Потім він благословив київські гори і водрузив хрест.
Після повернення у Грецію апостол проповідував у місті Патрос (Патра). Тут через покладання рук він
багатьох зцілив від недуг. Багато людей увірували в Христа, але місцевий правитель Егеат зненавидів
апостола, назвавши його вчення божевіллям, і засудив Андрія до розп'яття. Щоб святий Андрій довше
страждав і щоб не викликати швидкої смерті, його прив'язали до хреста на зразок букви X, не вбиваючи
цвяхів у руки і ноги.
Перед розлученням душі з тілом небесне світло осяяло хрест Андрія, і в його променях апостол відійшов
у Царство Боже. Це сталося близько 62 року після Різдва Христового. Шлях поширення добра — це шлях
страждань, адже воно завжди стикається зі злом. Слово Боже говорить: “Христос постраждав за нас і
залишив нам приклад, щоб пішли ми слідами Його.” Апостол Андрій вповні наслідував цей приклад.
Віддавна окремі вчені виступали проти правдивості цього літописного оповідання. Дуже воно схоже на
пізнішу вставку до літопису.Та й, мовляв, чи був сенс апостолу підійматись у малозаселені гори біля Дніпра?
Літописне оповідання про апостола Андрія, можливо, й пізніша вставка до найдавнішого літопису, яких
тут немало, але, прикрашене в подробицях, воно має реальну історичну основу.Важливі свідчення цього
зібрані Грецькою Церквою, яка віддавна вела суперництво за авторитет з Римською. На противагу відомостям про заснування Західної Церкви апостолом Петром греки пильно досліджували біографію свого
основоположника апостола Андрія. Ці дослідження в один голос свідчать, що апостол Андрій проповідував Євангеліє і в далекій варварській Скифії. Найперше про це згадує батько церковної історії, єпископ
Євсевій Памфил (помер у 340 році). Цікавим є також оповідання ченця Епіфанія, який повідомляє, що
апостол Андрій під час своєї третьої подорожі обійшов східне та північне побережжя Чорного моря. Епіфаній твердить, що він сам побував у цих місцях і скрізь вислуховував місцеві оповідання про ап. Андрія,
на власні очі бачив церкви, хрести, образи св. Андрія, скрізь він розпитував, зібрав і записав імена учнів
Андрія, що були першими єпископами церков, які заснував апостол.
Є відомості про найперших українських святих-мучеників Інна, Рима і Пінна, яких ми згадуємо 20 січня.
Вони були учнями ап. Андрія, родом із Скифії і навчали та охрещували скифів. Але правитель варварів
схопив їх і замордував, обливши на морозі водою. Літопис говорить, що була люта зима і “річки позамерзали так, що ними їздили.” А це, безумовно, могло бути десь далі на північ.
Все це говорить про те, що апостола Андрія справді можна вважати садівничим християнства в Україні.
Апостол Андрій, безумовно, був і проповідував на нашій землі, можливо, що і плив нашим Дніпром. Можна сумніватися, чи підіймався він так високо, чи справді побував у Києві.Хоча це цілком вірогідно. Цілком
можливо, що вже від часу апостола Андрія християнство ніколи не переводилося в нас, а постійно мало
більше чи менше число своїх прихильників аж до офіційного охрещення в 988 році України — Руси князем
Володимиром.
о. д-р Мирослав Думич

