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Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Кловер Катери-
ну,Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Макар Мар’яна, Савчак Орисю, Сікорську Марію , 
Палку Марію, Стасишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Кате-
рину,Емілі 

З 11 лютого по 18 лютого 2018р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

10 лютого—Чепак Марія 
12 лютого — Хомяк Василь 
12 лютого — Яцків Степан 
13 лютого— Стасишин Марія 
15 лютого — Сисак Ірина 
17 лютого— Скабик Надія 
17 лютого — Лупійчук Сергій 

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

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

 11 лютого 10:00 ран. 
12:15 дня  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

о. парох 
Владика Ро-

берт 

Понеділок 12 лютого 
Трьох Святителів 

10:00 ран. Служба Божа за парафіян о. парох 

Вівторок 13 лютого  
10:00 ран. 

 
+ Софія,+ Дмитро... 

 
Марія Яніга 

Середа 14 лютого 6 год. Вел. Вечірня з Литією о. парох 

Четвер 15 лютого 
СТРІТЕННЯ ГОС-

ПОДНЄ 

10:00 ран. Служба Божа за парафіян 
Посвячення свічок 

о. парох 

П’ятниця  
16 лютого 

 
 

 
 

                         — 
  

 

Субота  17 лютого 9:00 ран. 
 

10:00 ран. 

Сл. Божа за прославу 
Патр.Йосифа Сліпого 

† Софія , †Федір, †Катерина.. 
 
 

о. парох 
 

Родина Пет-
ровські, Де-

рех 

Неділя 
 

18 лютого 10:00 ран. 
12:15 дня  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

о. парох 
Владика Ро-

берт 



 

 

КАТЕХИТИЧНІ , ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО СВ.ПРИЧАСТЯ . 
В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах і підготовка до 
Першого  Святого Причастя. Цього року Перше Урочисте Причастя — 20 травня.   
Прохання батьків забезпечити явку дітей ,  протягом п’ятниць кожного тижня .  
 
 

В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки, які проводитиме 
отець Всеволод Шевчук, адміністратор парафії Святого Духа міста Акрон . Реколек-
ції  відбудуться з 16 по 18 березня в нашій церкві . Детальніша інформація буде по-
дана пізніше . 

New Holland Church Furniture виготовляє нові лавки для нашої це-
ркви . Завершення і встановлення лавок планується виконати до 
Великодня цього року. Цей проект становить 50 тис. дол. Також в 
цьому році буде виготовлена нова мозаїчна ікона Покрова Пр. Бо-
городиці . Її вартість 13 тис. дол. Заохочуємо до спонсорства цих  
важливих парафіяльних проектів 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти уч-
асть у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаю-
чи з 9 лютого до 23 березня . Організовуємо роботу      у 2 змі-
ни .  Також дуже просимо спекти солодке печиво . 

ДІЛА МИЛОСЕРДЯ. Згідно з рішенням парафіяльної ради сьогодні в неділю 11 лю-
того під час Літургії буде проведена збірка для дітей нашої парафії, які залишились 

напівсиротами і однієї сім’ї, яка зараз потребує нашої підтримки і допомоги 

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річних 
зборів  в неділю 18 березня 2018 року о 12 год. дня . Всі парафіяни особисто  
повідомлені про це і ознайомлені з порядком денним зборів .Членам пара-
фіяльної ради і керівникам прицерковних організації приготовити надру-
ковані звіти за проведену роботу протягом календарного року. 1 збори чле-
нів Номінаційної комісії  11 лютого в 11:45 ранкув офісі. 

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

 

 

В нашій парафії 24 лютого асоціація “Клівленд Майдан”організовує про-

ведення вечора памяті героїв Небесної Сотні . Буде відслужена Панахида 

о 6 год. веч. священослужителями різних конфесій. 

17 лютого 126 річниця з дня народження Блаженнійшого Пат-
ріярха Йосифа Сліпого . В цей день о 9 год. ранку в нашій церкві 
буде відслужена Служба Божа за Його прославу . 

Сорокоусти– це Великопосне поминання наших рідних померлих.  Під 
час Великого Посту будуть відправлятися Літургії Передш. Дарів з чи-
ном Панахиди в середу і пятницю і задушні Служби Божі і парастас ко-
жної суботи.  Просимо написати імена померлих з Ваших родин на 
вкладеному листку, а також вказати хто жертвує.  Цей листок просимо  
в конверті віддати пароху. 



 
 
 
 

Слава:  
 
 
 

 
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. 
Кондак Тріоді, глас 1:  Коли прийдеш, Боже, на землю зо славою і затрепече 
все, * а ріка вогненна потече перед судищем, * і книги розгортаються, * і тає-
мне з’являється, * - тоді ізбав мене від вогню невгасимого * і сподоби мене 
праворуч Тебе стати, * Судде найправедніший. 

І Нині : I нині: Богородичний, глас 1: Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: Ра-
дуйся, * з голосом воплочувався Владика всіх * у Тобі, святім кивоті, * як рік 
праведний Давид: * Явилася Ти ширша небес, * що поносила Створителя 
Твого. * Слава тому, що вселився в Тебе, * слава Тому, що пройшов із Тебе, * 
слава Тому, що висвободив нас різдвом Твоїм. 

 
Прокімен, глас 3: Великий Господь наш і велика сила Його, і розумові 

Його немає міри  
Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке 

буде хваління  
  
Апостол:  1 до Корінтян 8,8-9,2. 
 
Алилуя, глас 8: Прийдіт е, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спа-

сителеві нашому (Пс. 94,1). 
Стих: Ідім перед лицем Його з ісповіданням і псалмами воскликнім Йому  
 
Євангеліє:  Матея 25,31-46  
 
Замість Достойно, приспів: Богородице Діво, уповання християн, пок-

рий, захорони і спаси тих, що на Тебе уповають. 
І ірмос, глас 3: В законі тіні і писання образ бачимо, вірні: кожний мла-

денець мужеського полу, що отвирає утробу – святий Богу. Тому первородже-
не Слово безначального Отця – Сина, що первородиться з матері, яка мужа 
не знає, – величаємо. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх . 
Причасний: Радуйтеся праведні у Господі . Правим належить похвала. 

Алилуя, тричі. 



             

     В. ТАЇНСТВА ХРИСТИЯНСЬКОГО ЖИТТЯ 
 
а. Таїнство – Христос серед нас 403 Слово «таїнство» (грецькою містеріон) у 
Святому Письмі та вченні Отців Церкви має широке значення. «Таїнством 
Божої волі», наприклад, святий апостол Павло називає «той задум доброзич-
ливий і ухвалений у Ньому (Христі), щоб, коли настане повнота часів, здійс-
нити його – об’єднати все у Христі: небесне й земне» (Еф. 1, 9-10). Таїнство  
135для християн – це Христос між нами (пор. Кл. 1, 27). Тому пізнання Бо-
жого таїнства – це пізнання Христа, «в якому сховані всі скарби мудрості й 
знання» (Кл. 2, 3). Таїнство – це Христос, і все, що Він вчинив і чинить задля 
нас. 404 Після свого Вознесіння Христос і далі перебуває серед своїх учнів – 
християн усіх часів – і діє для їхнього спасіння та спасіння світу. Про це спі-
ваємо у кондаку свята: «Вознісся Ти у славі, Христе Боже наш, ніяк не відлу-
чаючись, але невідступно перебуваючи»304 з нами. Ці слова є переспівом 
Господніх слів: «Отож Я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 20). 
Христос продовжує навчати, зціляти, прощати, животворити в Церкві, і тому 
Церква – це таїнство Його присутності, місце зустрічі Бога і людини. Святий 
Лев Великий, Папа Римський (V ст.), наголошує: «Усе, що Христос діяв уп-
родовж свого земного життя, не перервалося, а перейшло до таїнств церков-
них»305. 
б. Сім святих Таїнств 405 Спасаюча й освячуюча дія Церкви звершується в 

семи святих Таїнствах, що їх установив Христос. Святими Таїнствами є Хре-
щення, Миропомазання, Євхаристія, Покаяння, Єлеопомазання, Подружжя 
та Священство. Через ці священнодійства Церкви Христос дарує благодать 
Святого Духа. Церква через святі Таїнства освячує вірних на їхньому шляху 

до повноти життя у Христі. У Святих Таїнствах через зовнішні знаки 
(наприклад воду, миро, хліб і вино, покладання рук тощо) Христос будує 
свою Церкву. Дія Божої благодаті та наше входження в Боже життя відбува-
ється в богослужіннях Святих Таїнств. Сприймаючи зовнішній образ обряду 
Таїнства, у священнодійстві ми стаємо причасниками благодатної Божої дії. 

«Коли невіруючий чує про купіль, він думає тільки про воду, яка видимо до-
ступна його тілесному зорові; віруючий же бере до уваги не тільки те, що зо-
вні, а й очищення душі силою Святого Духа»306. Цей зовнішній образ обря-
ду і його матеріальні вираження є важливими, оскільки є знаками нашого 
обожествлення і являють первістки переображеної природи. 

       “ Христос наша Пасха “ 


