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Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Кловер Катери-
ну,Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Мар’яна,Лобай Яросла-
ву, Савчак Орисю, Сікорську Марію , Палку Марію, Стасишин Марію, Тарнавського 

З  18 березня по 25 березня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

  
19 березня —  Палка Марія 
19 березня— Фалат Йосиф 
20 березня — Литвин Оксана 
20 березня — Ющишин Микола 
21 березня — Сенчина Юрій– ювілей 
23 березня — Бойко Юля 
23 березня — Коваль Тарас 
24 березня — Коцубаєва Леся 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом бла-
гословенних   років 
життя, здоров’я і здійс-
нення всіх Ваших 
мрій! 

День Дата Час Інтенція Хто Жерт-
вує 

Неділя 
Пр. Івана Ліс-

твичника 

18 березня 10:00 ран. 
 

12:00 дня 
5 год.30 веч.  

Служба Божа за парафіян 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Духовні навчання 

о. парох 
Вл.Роберт 
Парафіяни 
спільнота 

Понеділок 
 

19 березня   
— 

 

Вівторок 20 березня   
— 

 

Середа 21 березня 4:30 веч. 
5 веч. 

Поклони 
Літургія Передосвячених 

Дарів.Панахида 

о. парох 

Четвер 22 березня   
— 

 

П’ятниця 23 березня 10 ран. 
4 веч. 

 
 

Літургія Передосвячених 
Дарів .Панахида 

 

о. парох 
 
 

Субота  
Акафістова су-

бота 

 
24 березня 

 
10 ран. 

 
 

 
† Сорокоусти . Парастас 

  
 
 

 
о. парох 

 

Неділя 
Пр. Марії Єги-

петської 
 
 

25 березня 10:00 ран. 
 

12:15 дня 
  

Служба Божа за парафіян 
 

Розв. Над стор. Святого Письма 

о. парох 
Вл.Роберт 

 



Після обширеного інсульту на 91 році життя відійшла у вічність  до-

вголітня парафіянка, побожна християнка і невтомна жертвенна 
трудівниця, любляча матір і милосердна бабуся Варвара Мацєх. Зау-

покійний парастас—в неділю 18 березня у Funeral Home Holowchak  
о 7 год. веч., а Чин Похорону—в понеділок 19 березня в 11 год. ран. в 

нашій церкві. “Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя” 

Вічная  пам’ять. 

 

В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах і підготовка до 
ВЕЛИКОДНЯ і Першого  Святого Причастя. Цього року Перше Урочисте Причас-
тя — 20 травня.   Прохання батьків забезпечити явку дітей .  
 

 

 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти участь 
у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю ,до 23 березня . Праця 
у 2 зміни .  Також дуже просимо спекти солодке печиво . 

В п’ятницю 27 квітня о 6 год. Веч. В нашій парафії відбудеться презента-
ція книги отця Богдана Праха” Духовенство Перемиської єпархії та апос-
тольської адміністрації Лемківщини” 

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річних 
зборів  сьогодні в неділю 18 березня 2018 року о 12 год. дня  .Членам пара-
фіяльної ради і керівникам прицерковних організації приготовити надру-
ковані звіти за проведену роботу протягом календарного року.  

Продовжуємо виготовляти вареники у середу з 5 години веч. Також пот-
рібна допомога чистити картоплю у вівторок . 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» 
в парафії проводяться зустрічі дух. спільноти “Чисті Серця під По-
кровом Богородиці”. Наступна духовна зустріч 18 березня о 5год.30 
хв. Вхід, кава і печиво — безкоштовні!  

Сорокоусти– це Великопосне поминання рідних померлих.  Під час Великого Посту 
відправляються Літ.Передш. Дарів з чином Панахиди в середу і пятницю і задушні 
Служби Божі і парастас кожної суботи.  Просимо написати імена померлих . Цей ли-
сток просимо віддати пароху. 

Щира подяка реколектантові о. Всеволоду Шевчуку за глибокодуховні Велико-
посні реколекційні навчання в нашій парафії . Хай Господнє Благословення бу-
де провідником Вашого душпастирського служіння , а Причиста Діва—
покриває Своїм Покровом . 

Наша парафія організовує проведення Великопосної духовної прощі 
25 березня 2018 року до North Jackson Shrine адресою 2759 N Lipkey 
Rd, North Jackson, OH.В програмі прощі - Хресна Дорога, духовна 
наука, молитовні чування в наміреннях прочан. З питаннями деталей 
програми проведення – до о.Михайла,Оленки Корендій, Світлани Де-
рех. Збір прочан у залі для молитви Благословення о 1 год.30 хв. . 
Виїзд від паркувальної площі нашої парафії о 2 год. дня  

12 відділ СУА  запрошує на весняний базар,де можна купити паски та печиво 
на Великдень. Продаж– в пятницю,23 березня—з 4 до 7год.та в суботу 24 бере-
зня—з 9 год. ранку до 2 год. дня. Базар в домівці СУА при залі Йосафата. 



 
 
 
 

Слава: 

 
                                    4 Неділя Великого Посту 
 
 
Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний, * погребення 
прийняв Ти тридневне, * щоб нас визволити від страстей. * Життя і 
воскресення наше, * Господи, слава Тобі.   
І преподобному, глас 1: Пустинним жителем і в тілі ангелом, * і чу-
дотворцем показав Ти себе, богоносний отче наш Іване. * Постом, 
чуванням, молитвою небесні дарування прийнявши, * зціляєш не-
дужих і душі, що з вірою прибігають до тебе. * Слава Тому, що дав 
тобі кріпость, * слава Тому, що вінчав тебе, * слава Тому, що діє то-
бою всім зцілення. 
 
Слава : Кондак преподобному, глас 4:  На висоті правдивої повздер-
жности * Господь тебе поставив, як звізду необманну, * що просві-
чує світокраї, * наставнику Іване, отче наш. 
 
І 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 8: Возхваляться преподобні у славі і возрадуються 
на ложах своїх. 
Апостол: До Євреїв 6, 13-20. До Ефесян 5, 9-19. 
Алилуя: Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процві-
туть. 
Євангеліє:  Марка 9, 17-31. Матея 4, 25– 5, 12. 
 
Замість “Достойно” - “Тобою радується...” 
 
Причасний:  Знаменувалося на нас світло лиця Твого, Господи. 
І другий: В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться. 
Алилуя (3). 



            Святі отці про боротьбу 

Полем боротьби є вся земля під небом. Наш світ - ворог, мов скажений собака, ходить та шукає, 
кого б пожерти, як це видно з оповідання про Йова. Якщо не хочеш боротьби з противником, то 
перейди в інший світ, де його не було б; там буде тобі дозволено не боротися і без небезпеки 
занедбувати виконування заповідей Євангелія.Відбивай напади невидимих ворогів, веди бороть-
бу проти ворожих сил, відганяй їх передусім від власної душі, щоб не мали до тебе доступу, а 
згодом від тих, що будуть до тебе прибігати, і виберуть тебе провідником у боротьбі, яких наукою 
збережеш від злого                                                      ( св. Василій Великий, А.Б. 1;2) 

З радістю і мужністю приступімо до цього доброго подвигу. Не біймося наших ворогів, бо вони, 
хоч самі невидимі, дивляться на обличчя нашої душі, - і коли спостережуть, що воно змінилося зі 
страху, тоді з сильнішім запалом озброюються проти нас, бачачи, що ми настрашились. Отож, 
нам треба озброїтись і сміливо виступити проти них; бо з мужнім борцем ніхто боротися не смо-
же                                                            (св. Іван Ліствичник, Драбина до досконалості 11) 

Не можна вважати за мету побожного життя покриття для лінивства, ані втечі перед трудноща-
ми. Навпаки, монаше життя є нагодою до безнастанної боротьби, великих трудів і терпеливости 
в прикростях. І ми мусимо колись мати відвагу сказати з Апостолом: " У праці та втомі, в недоси-
паннях часто, у голоді та спразі, часто в постах, у холоді й наго-
тоі"                                                                                            (св. Василій Великий, ШПр.37) 

Ти йдеш за переможним Царем, що хоче зробити тебе учасником своєї перемоги. Тому, навіть 
помираючи, не будеш переможений, навпаки, саме тоді переможеш, бо збережеш ненарушеною 
правду і свободу її визнавати.  

                                                                                                       (св. Василій Великий, Лист А.Б 1)
На боягуза не вкладають вінка, і ніхто малодушний не здобуде лаврів перемоги.    

                                                                                                      (св. Василій Великий, Про піст, 4) 

Маємо діло з дуже лихими, небезпечними, хитрими,безсовісними воргами, що держать вогонь у 
свої руках і намагаються запалити вогнем Божу святиню, оту, що всередині. Ці вороги сильні, ні-
коли не сплять, вони бестілесні і невидимі. Воюючи проти всіх пристрастей, ми, що живемо у спі-
льноті, повинні кожної хвилини боротися зокрема проти двох, а саме: проти пожадливості і нете-
рпеливості. Бо у спільноті є багато поживи для цих пристарстей  Енергійна душа насторожує 
проти себе дияволів. Але коли збільшується наша боротьба, збільшується тако і наші вінки. Той, 
на кого ворог ніколи ненпадав, напевно, не буде увінчаний Як чоловік , що бореться з левом, за-
гине тієї ж миті, коли відверне від нього своє око, так подібно пропаде той, хто боровшись зі сво-
їм тілом, дасть йому відпочинок   

                                                                                (св. Іван Ліствичник, Слово 1:24; 4:17; 26:41).  

Теперішнє життя - це час боротьби, отже ніхто не думає про приємності, ніхто не турбується про 
маєтки, ніхто не журиться про жінку, але зажурений тільки одним - як би перемогти ворога. Так 
будемо поводоитися і ми... А првильніше кажучи, це не справа намагань, але - Божої ласки. Його 
допомоги                                                              (св. Йоан Золотоустий, Гомілія 15 на Діян. 6:8) 

https://www.kyrios.org.ua/spirituality/sv/26667-svjati-ottsi-pro-borotbu.html

