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24 червня, 2018
4 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св. Духа
Святих Українського народу

Покрий нас
Чесним Твоїм
Покровом

Наступна неділя
1 липня, 2018
5 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
Апостол:
До Римлян 10.1-10

І ізбав нас від
Усякого зла.
.

Євангеліє:
Матея 8.28 –9.1

З 24 червня по 1 липня 2018 р .Б.
День

Дата

3 Нед.по Зісл.Св.Духа
Св.укр.народу

24 червня

Понеділок

25 червня

Вівторок

Час

26 червня

10: 00 ран.
12:15 дня
5:30 веч.

Інтенція

Служба Божа

Дух.конференція
—

10: 00 ран

+ Анастасія (40 днів)

27 червня

—

Четвер

28 червня

—

Субота

4 Неділя
По Зісланні
Св.Духа

о.парох

Розв.над Св.Письмом

Середа

П’ятниця

Хто Жертвує

Таня, Ігор Іваськів

29 червня

7: 00 веч.

Молебень до Христа
ловіколюбця

30 червня

9: 00 ран
10: 00 ран

Іванна Боднарук
+Роман,+Люба...

9: 00 ран

Молитва” Матерів в молитві”

12:15 дня

Розв.над Св.Письмом

1 липня

10: 00 ран.

Служба Божа

Чо-

о.парох

Юля Лаврів
Володимир Пронь

о.парох

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,Стасишин Марію,
Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Еmilie Woak

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

Вітаємо з Днем Народження!
24 червня — Іванна Боднарук
24 червня — Христина Чабан
27 червня— Володимир Чепак
1 липня— Чепак Ольга
1 липня — Тендицький Ігор

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів окремих проектів реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки,
вхідної брами, реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекларувати
свої пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму пожертви
можна сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяльному офісі.
Першим жертвенним спонсором стала родина Зеновія і Дозі Кріслатих, які
для реалізації проекту передають $40.250. Нехай Всещедрий Господь Благословляє цю жертвенну родину Ласками і Щедротами!

Увага! Ви зможете придбати лотерейні квитки на фестиваль . При закупі цих квитків Ви вкладаєте свою частку в сплату позики , а по-друге,
маєте змогу виграти виграші в сумі $2000, $500 і п’ять по $100. Кожна
родина парафії отримає 2 книжечки вартістю $30 за одну книжечку .
Обов’язком кожної родини є закупити ці квитки. Виповнені корінці і оплату в сумі $50. просимо повернути до 29 липня.
Ведеться підготовка до проведення щорічного парафіяльного фестивалю,
який проходитиме 3,4,5 серпня. Всі,хто бажає взяти участь у фестивальному “КАРООКЕ”, прохання звернутись до Олі Чепак. Працює фестивальний комітет.

Сьогодні
о 12год. 15 хв.– розважання над стор. Св. Письма. Запрошуємо!
В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в нашій
парафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під Покровом Богородиці”. На яких висвітлюються пізнавальні та повчальні лекції для фундаментального та глибокого пізнання Бога та нашої Віри. Запрошуються усі бажаючі
незалежно від від віку сьогодні у неділю 24 червня о 5:30 вечора на науку
“Пояснення Божественної Літургії Ів. Золотоустого. ЛІТУРГІЯ СЛОВА: Тропарі.Трисвяте.Прокімени. Апостол. Євангеліє. Гомілії.

ВІТАЄМО молодят Сергія Туку і Дарію Буйніч, які в суботу 23 червня з‘єднали свої життєві долі у Св. Тайні Подружжя. Бажаємо їм
жертвенної любові, мирного неба і щасливого Богом Благословенного подружнього і сімейного життя .
УВАГА! Якщо ви святкуєте у цьому році подружній ювілей - 25- чи 50 - ліття подружнього життя, будь ласка, дайте знати до парафіяльного офісу, щоб ми могли вас
привітати від парафії, а також відслужити чин благословення подружжів, що прожили разом 25 чи 50 років.
В СУБОТУ І НЕДІЛЮ – 25 І 26 СЕРПНЯ, ВІДЗНАЧАЄМО 27 -му РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. ФЕСТИВАЛЬ ПАРАФІЇ СВ. ЙОСАФАТА І ПАРАД УКР. СЕЛА. Планується проведення 2-ден. фестивалю у парафії Св. Йосафата у суботу, 25 серпня, з полудня
до 11 год
вечора та в неділю, 26 серпня, з полудня до 6 год.вечора.
ЗБІРКА"ПЕТРІВ ГРІШ" В неділю 1 липня буде збірка "Петрів Гріш" призначена
для підтримки Св. Отця Папи Римського. Ця збірка допоможе Апостольській столиці направити кошти на потреби братам і сестрам по ціломусвіті, які знаходяться
в найбільшій потребі.
УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу. Запрошуємо!

Неділя 4, всіх святих українського народу
Тропар воскресний, глас 3: Нехай веселят ься небеснії, нехай радуют ься
земнії, * бо сотворив владу рукою Своєю Господь, * подолав смертю смерть,
первенцем мертвих став, * з безодні ада ізбавив нас і подав світові велику
милість.
І святим, глас 4: Христ ославні князі і свят ит елі, * преподобні і мученики, * і незламні ісповідники всіх часів християнської України, * моліть Христа Бога, щоб Він споглянув ласкавим оком на наш народ, * і дав йому ласку
витривати у вірі, * і щоб спаслися душі богомольних вірних, * що вшановують священну вашу пам’ять.
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.
Слава: Кондак святим, глас 4: Ясними світилами ви сяєте, Богом натхненні праведники нашої Церкви, * і прикладом заохотливим служите громадам вірних * по всьому християнському світі. * Тому-то в покорі схиляємо
перед вами наші голови, * дякуючи великому і вселаскавому Богові, * що
вчинив вас нашими заступниками в небі * і молільниками за душі наші.
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
I святим, глас 7: Чесна перед Господом смерт ь преподобних Його
Апостол неділі: до Римлян 6,18-23. I святим: до Римлян 8,28-39

не

Алилуя, глас 3: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки
Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіж ища, щоб спаст и ме-

I святим, глас 4: Блаж ен муж , що боїт ься Господа, заповіді Його дуж е
любі Йому
Євангеліє неділі: Матея 8,5-13. I святим: Матея 5,1-16
.
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е Його в вишніх Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить Алилуя, тричі.

НЕДІЛЯ всіх святих українського народу
Усі свята літургійного року Вселенської Христової Церкви безпосередньо пов'язані з величезним
таїнством Богочоловіка, яке, за Провидінням Господнім, стало основою нашої віри. Кожне торжество, незалежно від свого місця в календарі та часової віддалености від Празника празників — світлого дня Пасхи, — ніби якоюсь невидимою ниткою з'єднане зі спогадом про Воскресення. Пригадуємо це славне дійство не лише щодня, як апостоли , служінням Таїнства Христової Жертви в
Пресвятій Євхаристії, і в пам'яті святкування кожного "першого дня тижня" , "дня Господнього" у
неділю, і в радості поминання будь-якого з великих дванадесятих Господських чи Богородичних
празників — дивовижних подій історії спасіння, які безпосередньо співвідносні з Торжеством торжеств , і в окремих щоденних святкуваннях кожного одиничного вияву сили і могутности Воскреслого Спасителя, сповіщених світові через життя і діяння його святих.
Зачудовані многоликістю таких проявів, ми, серед нашої обмежености та немочі, пробуємо узагальнювати для себе ці спалахи Духа, беручи за приклад для наслідування якусь одну з чеснот та
ціх праведного життя в Бозі цих великих подвижників, в особливий спосіб виокремлюючи та підкреслюючи її значимість для нас через тексти величань та благодарення Богові наших літургійних
молитов. Так постають перед нашими очима численні когорти великих патріархів, побожних праотців, богоносних отців, богоглаголивих пророків, всехвальних апостолів, добропобідних мучеників,
неустрашимих ісповідників, чеснотливих страстотерпців, ангелоподібних преподобних, гідних подиву безсрібників і чеснотливих праведних...
Особливо радісно стає на серці українського молільника, коли він вряди-годи впізнає тих, чиї чесноти і свідчення є особливо близькими йому за духом, бо їхні життя і діяльність по-особливому
пов'язані плоттю і кров'ю з нашим народом, його історією, культурою та релігійним переживанням.
Ось і сьогодні відчуваємо особливе піднесення, прохаючи про заступництво перед троном Всевишнього у наших болях та немочах святих рівноапостольних великих князів і просвітителів української землі Володимира та Ольгу, стовпів віри й славетних воїнів Христових, засновників українського монашества преподобних Антонія і Теодосія, світочів смирення, побожности, миру, справедливости та непротивлення злу страдників Бориса і Гліба, подвижника церковного єднання священномученика Йосафата, преподобної Йосафати (Гордашевської), блаженних пратулинських
мучеників Данила, Луку, Вартоломея, Онуфрія, Пилипа, Костянтина, Микиту, Ігнатія, Вікентія, Івана, Константина, Максима, Михаїла та їх братів у звитязі мучеництва пізніших часів Миколая, Григорія, Йосафата, Івана, Григорія, Василія, Микиту, Симона, Теодора, Павла, Петра, Климентія,
Леоніда, Миколу, Омеляна, Зенона, Івана, Северіяна, Якима, Віталія, Андрія, Миколу, Романа,
Олексія, Лаврентію, Олімпію, Тарсикію, Володимира... і сотень чи навіть тисяч тих инших наших
братів і сестер, імен яких ми не знаємо, але котрі, як і вони, осяяні сяйвом божественної слави .
Саме сьогодні маємо можливість глибше замислитися над значимістю цих невідомих, але таких
рідних нам людей у справі нашого з вами спасіння. Адже це саме сьогодні збірне свято всіх тих,
хто в різний час і в різний спосіб своїм свідченням віри зумів притягнути на нашу землю благодать
Святого Духа, котра, хоч незрима за своєю природою, так видимо виявила себе і в нашому з вами
покликанні до співучасти в тому всесвітньому братстві, що гордо зве себе Христовою Церквою.
Невідомі нам їхні імена, але чи від цього повинна бути меншою наша їм вдячність, инакші умови
нашого і їхнього життя і деколи ми дуже віддалені один від одного у часі, але чи є це перешкодою
для молитви? З іншого боку, це свято є для нас не тільки прикладом подвижництва, воно також
сповнене благодарних і просительних молитов за їхнє дієве заступництво, але і празником нас
самих, днем, коли торжествуємо і нашу з вами святість. Поміркуймо лишень, якщо в контексті цього святкування говоримо про багатьох "незнаних нам подвижників", ми не маємо права зачислити
до когорти наших канонізованих святих чи блаженних і тих, хто безпосередньо був із нами, хто
спасався зовсім поруч? А що вже говорити про тих наших сучасників, які в побуті й на роботі, у
родинному житті чи в приятельських і добросусідських стосунках, серед небезпек і терпінь спокійно живуть і трудяться з любов'ю, радістю, миром, терпеливістю, добротливістю, милосердям, вірою, лагідністю і поміркованістю... Чому б мали ми закривати очі та соромитися тієї святости, яку
Бог щедро виливає на них, виявляючи її у всіх цих їхніх добрих справах? Чи не тому, що ми не
звикли бачити благодіяння Господні у власних душах, що слово "святий" — за велінням духа цього світу — звучить у наших вухах радше як глузування, що ніяк не насмілимося повірити в те, що й
ми святі , і взяти нарешті на себе самих відповідальність за власну святість?
Тому так важливо сьогодні нам, християнам України третього тисячоліття, йти за Христом і
"поводитися, як діти світла", пам'ятати, що сьогоднішнім торжеством Господь перекидає до наших
сердець ще один місток через прірву гріха, яка відділяє нас від Його святости, укріплюючи нас і
заохочуючи сміливо ступати тим вузьким шляхом досконалости, що його проторили нам сотні і
тисячі наших відомих і невідомих братів-співучасників Його благодати.
о. Роман Тереховський

