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Покрий нас

Наступна неділя
7 січня, 2018
Різдво Христове

Чесним Твоїм
Покровом

Апостол:
До Галатів 4.4-7
Євангеліє:

І ізбав нас від
Усякого зла.

Матея 2.1-12

З 31 грудня 2017 р.Б по 7 січня 2018 р.Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя

31 грудня

10:00 am
12:15 pm

Служба Божа за парафіян
Розв. над стор.Св. Письма

о.парох
Владика Роберт

Понеділок
Вівторок

1 січня

2 січня

—

10:00 am

+ Анна Кульчицька

сестрицтво

Середа

3 січня

Четвер

4 січня

12 noon

+ Варвара (9 днів)

Родина Мацко

П’ятниця

5 січня

10:00 am

Великі Царські Часи

о.парох

6 січня

5 pm

Вел. Вечірня зі Сл. Божою

о.парох

7 січня

9:00 am
10:00 am
12:15 pm

Велике Повечір’я з Литією
Архієрейська Служба Божа
Розв. над стор. Св. Письма

Владика Богдан,
Владика Роберт
о.парох,

Субота

Неділя

Навечір’я
Різдва

Різдво
Христове

—

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.
Кріслату Марію , Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу,
Корніка Євгена , Кловер Катерину, Кріслату Наталю, Міґелич Надію, Ліщинецького
Ореста, Лобай Ярославу,Мігелич Михайла ,Савчак Орисю, Сікорську Марію, Cтасишин
Марію,Тарнавського Бориса, ПалкуМарію , Чабана Євгена,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Емелі

Вітаємо з Днем Народження!
1 січня - Василь Романчук
1 січня - Мирон Білинський
1 січня - Степан Галай
2 січня - Люба Ющишин
6 січня - Марія Луцишин
7 січня - Марія Богой

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

З нагоди світлого празника Різдва Христового і Нового 2018 року посилаю найщиріші вітання і уділяю пастирське благословення членам парафіяльної ради, братству, сестрицтву, керівникам і членам всіх прицерковних організацій, хористам та всім парафіянам і прихожанам парафії Покрова Пресвятої Богородиці. У ці святкові і рідісні дні нехай
новонароджене Дитя Ісус дарує Вам всещедрі Господні ласки, миру,
злагоди, любові та духовного росту. Веселих Вам свят Різдва Христового та щасливого Нового Року!
Христос Раждається! Славімо Його! о.Михайло Дроздовський і родина.

Порядок Богослужень на Різдвяний час .

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

Субота, 6 січня - Навечір’я Різдва — 5 год. вечора—Велика Вечірня зі Службою Божою
Неділя, 7 січня — РІЗДВО ХРИСТОВЕ — 9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією
10 год. ранку— Святкова Різдвяна Архієрейська Служба Божа
Понеділок, 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 святкування Старого Нового Року , яке відбудеться 13
січня в нашій залі за участю гурту “Будемо разом” і скрипаля –віртуоза
Валерія Жмута. Квитки можна придбати у Олі Балешти і Світлани Воронюк. В програмі– Вечеря і Забава. Вартість квитка $40(при вході $50).

До Ваших домівок у різдвяний час завітають колядники, які будуть старатися відвідати всіх парафіян. Цьогорічна коляда призначена на оплату замовлених нових лавок до церкви. Просимо вписуватися у групи колядників. Якщо би хтось хотів створити свою групу, просимо повідомити про це культосвітнього референта Іллю Сенчину.
Запрошуємо на спільну Вечерю Щедрого Вечора з святковою програмою , яка відбудеться у четвер , 18 січня 2018 року о 6 годині вечора. Вартість квитка - $25. В програмі—колядки, щедрівки , Вертеп і Різдвяна
програма. Просимо Вас придбати квитки заздалегідь в офісі парафії.
Наша парафія потребує касира до парафіяльного офісу. Кандидат повинен мати відповідну освіту , навики праці у фінансових структурах , бути парафіянином, порядним і чесним християнином. Посада оплачувана.
Парафія уклала договір з компанією New Holland Church Furniture на виготовлення
нових лавок для церкви. Вартість готових лавок зі встановленням $ 49,759.00 . Парафія потребує спонсорів для оплати проекту.
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.
Запрошуємо наших парафіян та прихожан на Біблійні навчання, які
проводяться в неділі о 12 год. 15 хв., а також на духовні науки парафіяльної спільноти “Чисті серця під Покровом Богородиці. Наступне зібрання спільноти 27 січня 2018 року о 5 год. 30 хв.

Тропар воскресний, глас 5: Собезначальне Слово , Отцю і Духові,
* від Діви роджене на спасення наше, * оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо благословив плоттю зійти на хрест * і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих * славним воскресенням Своїм.
І Отців, глас 2: Великі подвиги віри,* в джерелі полум’я, як на
спокійній воді, святі три отроки радувалися;* і пророк Даниїл пастирем левів, наче овець, являвся. * Їх молитвами, Христе Боже,
спаси нас.
Слава, і нині: Кондак отців, глас 6: Рукописаному образові не поклонившися, * але неописанним єством захистившися, триблаженні,
* в подвизі вогню ви прославилися * і, посеред нестерпного полум’я стоячи, Бога ви призвали: * поспішись, о Щедрий, і скоро прийди як милостивий нам на поміч, * бо Ти можеш, якщо воля Твоя.
Прокімен, глас 4, пісня Отців: Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне і прославлене ім’я Твоє навіки.
Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив Ти нам.
Апостол: Євреїв 11, 9-10 17-23 32- 40
Алилуя, глас 4: Мойсей і Арон між єреями Його і
тими, що призивають ім’я Його.
Стих: Призивали Господа і Він вислухав їх.

Самуїл між

Євангеліє: Матея 1, 1-25
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх.
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала.
Алилуя (3).

Божественна Літургія – основа й вершина життя християнської спільноти (продовження)

г. Причастя: трапеза Тіла і Крові
388 Причастя Тіла і Крові Господніх увінчує Євхаристійну трапезу. При- частя
«перетворює тих, що гідно причащаються, у те, чим воно є, і через благодать і співучасть
уподібнює їх до Того, хто є Благим за природою, наскільки це можливе й досяжне для
людей. Тому вони можуть дійсно називатись і бути богами через усиновлення і благодать, адже Бог цілковито їх наповнює і не залишає в них нічого, що було б позбавлене
Його присутності»299. Завдяки святому Причастю ми досягаємо богоподібності: приймаємо Христа у наше життя, а Христос робить нас учасниками Божої природи.
389 Як Христос причащав апостолів на Тайній Вечері, так і священик при- чащає вірних,
які благоговійно, схрестивши руки на грудях, підходять до амвона перед царськими дверима. Слова молитви перед святим Причастям: «Вечері твоєї Тайної днесь, Сину Божий,
мене причасника прийми» пояснюють суть Трапези Господньої і всієї Літургії. Святий
Йоан Золотоустий навчає: «Тож вірте, що сьогодні готується та сама Вечеря, у якій Він
сам брав участь. Одна від одної нічим не відріз- няються. Не можна казати, що цю готувала людина, а ту – Христос; навпаки, і цю, і ту готував і готує Він сам»300.
390 Споживаючи святі Дари, ми причащаємося Тіла і Крові Христа: «Хто споживає тіло
Моє і кров Мою п’є, той у Мені перебуває, а Я – в ньо- му» (Йо. 6, 56) та набуваємо окремих рис Божої природи, божественного «способу мислення»: як Бог подарував Себе нам,
так і ми, пов- ністю даруючи себе Богові й іншим людям, маємо життя вічне. Через причащання Тіла і Крові наше життя повністю є в Бозі: «Живу вже не я, а живе Христос у
мені» (Гл. 2, 20).

ґ. Благодарення за Причастя і відпуст

391 Після Святого Причастя священик закликає вірних подякувати Господеві за отриманий дар: «Прості, прийнявши животворящих Христо- вих Таїн, достойно подякуймо Господеві». Вірні, як і апостоли в день П’ятдесятниці, несуть цей дар нового життя у світ. «У
мирі» Хрис товому Церква розпочала свою молитву, Його миром-благословенням збагатилася та з Його миром іде в світ: «У мирі вийдім». Про це й просить Отця – Джерела
«всякого звершеного дару» – при виході з храму: «Мир світові Твоєму даруй, Церквам
Твоїм, ієреям, Тобою береженому народові нашому, правлінню і всім людям Твоїм».
392 Божественна Літургія «нині» закінчилася, однак продовжується в щоденному житті
вірних як їхнє служіння у світі, тобто «літургія після Літургії». Дійсність прийдешнього
віку, щойно пережита літургійно, поширюється на цілий світ і переображує його.
«Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш… помилує і спасе нас» і посилає у
світ, щоб через нас, оновлених у Христі, діяти. Своїм остаточним «Амінь» літургійна
спільнота виражає очікування повноти звершення Божого Царства.
КАТЕХИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ «ХРИСТОС – НАША ПАСХА»

