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30 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
23 грудня, 2018

Покрий нас

Наступна неділя

Чесним Твоїм

31 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
30 грудня, 2018

Покровом

Апостол—до Колосян 3.12-16

І ізбав нас від

Євангеліє—Лука
17.12-19

Усякого зла.
.

З 23 грудня по 30 грудня 2018 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

30 Неділя
по Зісланні Св.Духа

23 грудня

10: 00 ран.
12:15 дня

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

о.парох

Понеділок

24 грудня

10: 00 ран
9 год. веч.

+Степан,+Елсі
Молитва за Україну

Марія Білінська
о.парох

Вівторок

25 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

о.парох

Середа

26 грудня

10: 00 ран
9 год. веч.

+Ганна
Молитва за Україну

родина Мацько
о.парох

Четвер

27 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

о.парох

П’ятниця

28 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

о.парох

Субота

29 грудня

8 год. ран.
9 год. веч.

+Марія
Молитва за Україну

Олеся Покоцька
о.парох

31 Неділя
по Зісланні Св.Духа

30 грудня

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

Архієрейська Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

Вл. Богдан
о.парох

9 год. веч.

Молитва за Україну

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, Ковальчик Євгенію, 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!
19 грудня — Євгенія Бордун-Ковальчик
25 грудня– Петровська Олена
25 грудня— Зварич Юлія
25 грудня — Рабосюк Олеся
25 грудня — Зорій Наталя
26 грудня — Фрицький Йосиф

Сердечна подяка Св. Миколаю, який завітав до наших діточок минулої
неділі і приніс їм подарунки. Щиро дякуємо за гарну програму і її майстерне виконання нашим дітям і учасникам, а також організаторам, керівнику хору, старості дитячих хорів, декораторам, звукооператорам, і всім
батькам, які допомагали у підготовці свята.
АНДРІЇВ ГРІШ - ЗБІРКА. З благословення Преосвященного Владики Богдана сьогодні в неділю 23 грудня в нашій церкві буде проведена збірка на пастирську діяльність Глави нашої Церкви Блаженнішого Святослава.

Порядок Богослужень на Різдвяний час .

Субота , 5 січня — 10 год. ранку— Великі Царські Часи

Неділя , 6 січня - Навечір’я Різдва — 5 год. вечора—Велика Вечірня зі Службою Божою
Понеділок, 7 січня — РІЗДВО ХРИСТОВЕ —
9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією
10 год. ранку— Святкова Різдвяна Архієрейська Служба Божа
Вівторок, 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

Запрошуємо! на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні розпочинається о 12 год. 15 хв. “Блаженні, що слухають Слово Боже і
зберігають Його»
Увага! У вівторок, 25 грудня, в парафіяльному офісі о 6 год. вечора відбудеться чергове
засідання членів президії, а о 7 год. вечора— членів парафіяльної ради . Прохання до членів ради не пропускати засідань.

У наступну неділю, 30 грудня, о10 год. ранку в нашій церкві Владика Богдан Данило разом з отцем-парохом відслужить Архієрейську Службу Божу. Дякуймо Господеві за прожитий 2018 календарний рік!
Під час Різдвяних свят до Ваших домівок завітають параф. колядники.
Прохання організовувати групи колядників і розробляти маршрути .
Організацію цього заходу здійснює культ. 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 .
УВАГА! В офісі нашої парафії можна придбати Різдвяні колекційні марки 2019 року, виготовлені нашою єпархією. Звертатись до секретаря парафії.
ВИФЛЕЄМСЬКА СВІЧКА Сьогодні, в неділю 23 грудня 2018 року після Літургії
Пласт доставить Вифлеємський вогонь до нашої церкви . Це -Світло Миру, яке
приносить Новонароджене Дитя.
Увага! Прохання до всіх парафіян, які не оплатили чл. вкладки, зробити це до кінця грудня. Неоплата не дає права участі у голосуванні на річних загальних зборах.

ГЛАС 5
Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих* славним воскресінням своїм.
Слава: Кондак, глас 5: До аду, Спасе мій, зійшов Ти* і врата сокрушив Ти як всесильний,* умерлих як Творець воскресив з собою* і смерти жало сокрушив Ти,* і Адам від клятви ізбавився, Чоловіколюбче.*
Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи.
І нині: Богородичний, глас 5: Радуйся, двері Господні непроходимі,*
радуйся, стіно і покрове тих, що прибігають до Тебе,* радуйся, пристане, бурями не навіщувана* і подружжям незаймана, що родила плоттю
Творця твого і Бога.* Молитись не переставай за тих, що оспівують* і
поклоняються Різдву Твоєму.
Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік
Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало праведного.
Апостол: Кол. 3.12-16
Алилуя, глас 5: Милості твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з
роду в рід істину твою устами моїми
Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина твоя.
Євангеліє від Луки 18, 18-27.

Причасний, глас5: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх .
Алилуя, тричі.

«БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ»
Послання Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви 2018 року
до духовенства, монашества і мирян
Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави,
бо це мій обов'язок; і горе мені, коли б я не проповідував Євангелії
(1 Кор. 9, 16).
Всесвітліші та всечесніші отці!
Преподобні брати і сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри в Христі!
Після свого славного триденного воскресіння наш Спаситель Ісус Христос передав своїм апостолам особливу
місію: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 19-20). Бути християнами означає
бути учнями Ісуса Христа, єдиного Учителя, носіями Його Духа, вістунами Його Доброї Новини та свідками Істини, якою є Він сам. Як член Церкви Христової, кожен християнин покликаний зростати в Ісусовому учнівстві: Силою і діянням Святого Духа щоразу глибше пізнавати свого Божественного Учителя, який присутній у спільноті
Церкви, та ділитися своїм досвідом із ближніми.Здійснюючи своє запевнення - «Я з вами по всі дні аж до кінця
віку», воскреслий Христос перебуває в Тілі своєї Церкви у Святих Таїнствах та Божому Слові. Щоразу, коли ми
читаємо Святе Письмо, маємо нагоду слухати Слово нашого Вчителя, який нас навчає Своїм Духом Святим, виховує, провадить до всякого доброго діла. Святіший Отець Франциск у своєму Апостольському повчанні «Радість
Євангелія» підкреслює нерозривний зв'язок між Божим Словом та навчанням і передаванням віри, тобто катехизацією: «Вивчення Святого Письма має бути дверима, відкритими для всіх віруючих. Основне, щоб об’явлене
Слово глибоко збагатило катехизацію і всі зусилля з передавання віри. Євангелізація вимагає близькості зі Словом Божим, а це зобов’язує, щоб єпархії, парафії і всі католицькі організації забезпечували ґрунтовне і постійне
вивчення Біблії, а також сприяли особистому і спільнотному молитовному читанню Слова Божого»

(п.

175).Читаючи Боже Слово, роздумуючи над ним і молячись ним, ми зустрічаємо Христа, пізнаємо і приймаємо
Його. Саме це і є завданням катехитичного служіння – не тільки привести людину до зустрічі з Ісусом Христом, а
досягти того, щоб вона, пізнавши Його, повірила в Нього, жила в єдності з Ним і, за словами апостола Павла, дозрівала до повноти Христа. До апостолів, які, простуючи з Єрусалима до Емауса, розмовляли і сперечалися між
собою про те, що сталося, Ісус наближається, супроводжує їх і пояснює їм Писання (пор. Лк. 24, 13 – 35).
Cучасна людина також потребує такого супроводу віри протягом усієї своєї земної мандрівки за Христом. Церква
здійснює цей супровід у різний спосіб, зокрема й за допомогою катехитичного служіння. «Метою катехизації – основного діяння Церкви – є навчати й виховувати у вірі християнина та провадити його до сопричастя з Ісусом
Христом та церковною спільнотою» (Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», 54). Постійна та безперервна у
віковому сенсі катехизація дітей, молоді, дорослих і літніх осіб – необхідна якість живої парафії як місця зустрічі з
живим Христом.Прагнемо підкреслити, що бути учнем Христовим – це завдання всього нашого життя. Ось чому
навчання і передавання віри (катехизація) – це не лише підготовка дітей до першої Святої Сповіді та урочистого
Святого Причастя, а постійне і безперервне зростання у вірі всіх вірних Христової Церкви – дітей, молоді, дорослих.

