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10 січня , 2016 р. Б.

Неділя по Різдві ГНІХа

Покрий нас

Наступна неділя

Чесним Твоїм

17 січня , 2016
Апостол:

Покровом

2 Тимотея 4,5-8
І ізбав нас від

Євангеліє:
Усякого зла.

Марка 1,1-8

14 січня—Найменування Господа Ісуса Христа і
святого Василія Великого

З 10 січня по 17 січня 2016 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя

10 січня

10:00 am
12:15 pm

Служба Божа за парафіян
Біблійні навчання

о. парох
Владика Роберт

Понеділок

11 січня

10:00 am

† Микола Стадник

Зенон , Мирослава
Голубець

Вівторок

12 січня

Середа

13 січня
Віддання Різдва

10:00 am

† Микола Стадник

Родина Мігелич ,
родина Мисів

14 січня

10:00 am

Служба Божа за парафіян

о. парох

П’ятниця

15 січня

10:00 am

† Микола Стадник

Олена Малюца

Субота

16 січня

8:30 am
10:00 am

†Володимир,†Анна Демків
† Микола Стадник
† Тарас

родина Малюца
Михайло,Йосиф Леві
родина Мокрій

Неділя

17 січня
Неділя перед
Богоявленням

Четвер

—

Обрізання ГНІХ
Св. Василія Вел.

10:00 am Служба Божа за парафіян
12:15 pm
Біблійні навчання

о. парох
Владика Роберт

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.
Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Кловер Катерину, Мисів Анну, Мацєх Ліду , Міґелич Надію ,
Савчак Орисю, Сікорську Марію , Стасишин Марію ,
Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину

Вітаємо з Днем Народження!
5 січня — Кудляк Володимир – ювілей
13 січня — Козій Роксоляна
14 січня—Рабосюк Василь
15 січня—Захарій Ігор
16 січня—Фірман Оксана

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

Порядок Богослужінь у Йорданський час

18 січня - Навечір’я Богоявлення - 10 год. ранку - Служба Божа І. Золотоустого
4:00 год. вечора - Велике Повечір’я з Литією
5:00 год. вечора - Йорданське освячення води
6:00 год. вечора - Святкова програма і спільна вечеря
19 січня - Богоявлення Господнє - 10 год. ранку - Служба Божа
Йорданське освячення води

Свято Меланки .

Запрошуємо ! Святкова програма за участю гурту «Ватра» зі Львова . В
програмі традиційний Меланчин Вечір—театральне дійство творчого
осередку та святкова програма , інструментальні та вокальні твори ,
колядки у виконанні чудового українського колективу .
Поч. 8 год. вечора . Смачна вечеря — 9 год. вечора .
Вартість квитка—$35 . Можна квитки придбати в офісі парафії .
Запрошуємо на спільну Вечерю Щедрого Вечора з
святковою програмою , яка відбудеться
у понеділок , 18 січня 2015 року о 6 годині вечора. Вартість
квитка - $25. В програмі—колядки, щедрівки , Вертеп і
Різдвяна програма.
Просимо Вас придбати квитки заздалегідь.

Вже декілька років здійснюється поширення Вифлеємського Вогню по
цілому світі. Пластуни поширюють його в українській громаді.
Вифлеємський Вогонь запалений в нашій парафії. Ви можете
запалити свої свічки і цей Вогонь принести до своїх домівок.

Сьогодні о 3 год. дня в Соборі Св. Володимира розпочнеться Коляда в Селі за участю колядників української громади Великого Клівленду . Запрошуємо взяти участь
традиційному різдвяному дійстві .

Велике прохання до наших сестриць та жіночок спекти солодке на Маланчин та
Щедрий вечір. Ваше печиво є найсмачніше!
До Ваших домівок завітають колядники і Різдвяний Вертеп . Коляда— на сплату позики . Просимо скласти пожертви на цю благородну
ціль. Якщо Ви, з певних причин, не зможете прийняти колядників
дома, скористайтеся конвертками. Для того щоб мати змогу обійти
парафіян необхідно створити групи колядників. Будь-ласка
зголошуйтесь!
МАТІРНА ПАРАФІЯ СВВ. АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА запрошує Вас на
ПАРАФІЯЛЬНУ КОЛЯДУ, якa відбудеться в неділю, 31 січня 2016 о год. 1 дня
після Служби Божої, яка відбудеться 11 год. рано. Смачнй обід, музична програма і
лотерея. Білети: $25 від особи, діти 6 -12 $10. Просимо звернутися до о. Андрія Гановського тел. 216-401- 0004, імал: ahanowsky@gmail.com до 26 січня. Після 26 січня,
білети по $30. Білетів при дверях НЕ буде. Сердечно дякуємо всім за підтримку!

Неділя по Різдві
Тропар воскресний, глас 7: Розрушив Ти хрестом
Твоїм смерть, * отрорив Ти розбійникові рай, * мироносицям плач перемінив єси, * і апостолам проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже, *
даючи світові велику милість.
Тропар празника, глас 4: Різдво Твоє, Христе Боже наш, * засвітило світові світло розуміння: * в ньому бо ті, що звіздам служили,
від звізди навчалися * поклонятися Тобі - Сонцю правди, і пізнати
Тебе слід з висоти. * Господи, слава Тобі.
І святим, глас 2: Благовістуй, Йосифе, чудеса Давидові, Богоотцю*
Ти бачив Діву, що родила, * з пастирями славословив Ти, * з волхвами поклонився Ти, від ангела вістку прийнявши. * Моли Христа
Бога спасти душі наші.
Слава: Кондак Святим, глас 3: Днесь радости сповняється божественний Давид, * а Йосиф хвалу з Яковом приносить; * вінець бо
прийнявши через споріднення з Христом, радуюються, * і несказанно на землі родженого оспівують, і кличуть: * Щедрий,
спасай тих, що тебе почитають.
І нині : Кондак празника, глас 3: Діва днесь преістотного
родить* і земля вертеп неприсутному приносить.* Ангели з
пастирями славословлять* а волхви із звіздою подорожують, * бо
ради нас родилося дитя мале-предвічний Бог.
Прокімен: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду
цього і повік (Пс. 11,8).
І святим, глас 4: Дивний Бог у святих Своїх Бог Ізраїля.
Стих :В церквах благословіть Господа , ви з джерел ізраєлевих
Апостол: до Галатів. 1, 11-19.
Алилуя , глас 4 :Помяни Господи Давида і всю кротість його.
Стих :Бо клявся він Господеві ,обіцявся Богові Якова
Євангелія: Матея . 2. 13-23.
Причасний: Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх.
(Пс. 148, 1)
Радуйтеся праведні у Господі, правим належить похвала .
Алилуя (3).

Святий Василій Великий

Німецький історик Ганс фон Кампенгавзен у
книзі Грецькі Отці Церкви каже про святого Василія:
"Василій — це аскет тілом і душею. Строга аскеза це елемент, в якім він духовно працює, живе й існує". У святого
Василія, за його виразом, "монахи — це борці за святість". У вступі до свого Великого правила він каже: "А маємо ми, і ви, і я ту саму ціль: святість життя".
Так він учив і так жив. Великодушність, безкомпромісність, ангельська невинність
і повна жертви любов Бога і ближнього — це знаменна риса його характеру. "Коли
святий Василій раз на щось рішився, — каже французький автор В. П. Юмберклод,
— то він ішов до тієї мети за всяку ціну... Таким він залишився на усе життя... Ця
риса його характеру перейшла на його аскезу" (Аскетична наука святого Василія).
А британський історик Ф. Фаррар каже: "Василій не належав до тих, які робили що
-небудь на половину. Коли він віддався Богові, то зробив це повністю" (Життя святих).
Його святість, чесноти й велич оспівує наша Церква у своїх богослуженнях у дні його празника. Тут він прославляється, як "святий Христовий язик", "пастир Христової Церкви", "Божественна і священна бджола Христової Церкви", "царська
окраса Церкви", "пребагатий скарб наук", "непобідний Тройці поборник", "Ти
йшов твердою дорогою чеснот", "твоє слово це хліб ангельський", "невинности чаша", "для монахів взірець чесноти", "світло благочестя", "труба богослов'я".
Свята Церква дуже скоро після його смерти почала почитати його як святого і
празнувати день його смерти першого січня. Історик Т. Руфін († к. 410), який через
18 літ після смерти святого Василія переклав його Правила латинською мовою, у
супровідному листі вже називає Василія святим: "Я переклав, — каже він, — монаші правила святого Василія, єпископа Кападокії, мужа славного зі своєї віри, діл і
всякої святости".
Латинська Церква з огляду на празник Господнього Обрізання святкує його
пам'ять 14 червня, бо саме в цей день 370 року він був висвячений на єпископа.
Службу празника святого Василія уложили Анатолій Константинопольський (V
ст. ), святий Йоан Дамаскин і Герман Константинопольський (VIII ст. ).
Ось перед нами коротко окреслено життя невмирущого святого Василія Великого
та його вічне значення для нашої Церкви й українського чернецтва. Словами святого апостола Павла "наслідуйте мене брати" (Флп. З, 17) та "будьте моїми
послідовниками, як і я Христа" (1 Кор. 2, 1) святий Василій Великий усіх нас закликає, щоб і ми наслідували його глибоку віру, його жертвенну і всесторонню любов
до Бога і ближнього та його велику святість.
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд"

