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14 травня , 2017

Неділя Самарянки

Наступна неділя
Покрий нас

21 травня , 2017

Неділя
Сліпородженого
Ап. Івана
Богослова

Чесним Твоїм
Покровом

Ап. – 1 Івана. 1, 1-7.
І ізбав нас від

Євангеліє:
Івана 19, 25-27; 21,
24-25.

Усякого зла.

ДЕНЬ МАТЕРІ

З 14 травня 21 травня 2017 р.Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя

14 травня

10:00 am
12:15 рм
5:30 pm

Служба Божа за парафіян

о. парох
Вл. Роберт

Понеділок

15 травня

Вівторок

16 травня

Самарянки
День Матері

Розв. над стор. Св. Письма
Духовні науки “Христос наша
Пасха”

—

10:00 am

За здоров’я Марія Кріслата,
Emilee Woak

17 травня

—

18 травня

—

Середа
Четвер

П’ятниця

19 травня

Субота

20 травня

Неділя
Сліпородженого
Ап. Івана
Богослова

21 травня

6:00 рм

Молебень до Богородиці

о.Михайло

о. парох

—

10:00 am
12:15 рм

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

о. парох
Вл. Роберт

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

Вітаємо з Днем
Народження!

14 травня — Біда Володимир
16 травня — Фірман Тарас
17 травня — Яніга Володимир
17 травня — Михайлів Ярослава
18 травня — Балешта Ольга
18 травня — Балешта Христина
19 травня — Мацєх Ярослава
20 травня — Іваницька Віра
21 травня — Федьків Христина
21 травня — о.Михайло

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

Всім нашим любим і дорогим матерям бажаю в цей прекрасний радісний День Матері жертвенної любові, сімейного затишку, радості, вдячності і потіхи від Ваших дітей та внуків. Щиро благаю нашу Небесну
Матір, щоб Вона благословляла Вас ласками і щедротами на Многії і
Благії Літа! о. Михайло
Під час сьогоднішньої Божественної Літургії - Перше Урочисте
Святе Причастя для дітей нашої парафії. Дорогі Першопричасники ! Сьогодні дуже важливий день у Вашому житті - день Першої
Сповіді і Святого Причастя. Завдяки цим Святим таїнствам, Ви
прийняли Сина Божого у своє маленьке серце. Нехай Господь Бог
завжди буде поруч з Вами і охороняє Ваше добре серце, чуйну душу
і лагідну вдачу від злого, допомагає творити добро. Нехай наділяє
міцним здоров’ям та любов’ю. Нехай завжди Ваша душа буде такою світлою і чистою, як сьогоднішній святковий одяг і ніколи у ній не з’являються плями смутку і
горя, зла і неправди. Бажаю Вам протягом усього життя пронести у своєму серці ту
Господню Любов, Ласку і Благословення!
о. Михайло Дроздовський - парох
ОПОВІДЬ - 2 Мають намірення вступити в стан подружній наречений Матеуш
Заяць і Оксана Дроздовська . Вінчання - 27 травня 2017 року в нашій церкві . Якщо
хтось знає про якісь перешкоди щодо цього подружнього намірення, просимо повідомити отцю-пароху .
ОПОВІДЬ 1 Мають намірення вступити в стан подружній наречений Геч Михайло
і Наталя Шепетяк Вінчання 3 червня 2017 року в нашій церкві . Якщо хтось знає
про якісь перешкоди—просимо повідомити отцю-пароху .
В неділю 4 червня , в свято Зіслання Святого Духа,на нашому цвинтарі
відразу після Служби Божої — панахида вшанування пам’яті померлих
наших рідних і близьких , а також відправа на могилах померлих парафіян . В суботу , 3 червня , з 11 год . 30 хв. розпочинатимуться поминальні
відправи на цвинтарі Петра і Павла за померлих наших парафіян , які там
похоронені . Запрошуємо до спільної молитви!
УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу. Також потрібна
допомога чистити картоплю у вівторок ввечері . Організатор проведення заходу цього тижня Олег Стасюк .

У місяці травні кожної пятниці о 6 год. вечора в нашій церкві служиться
Молебень до Пресвятої Богородиці . Звертаємося до всіх парафіян і прихожан , а особливим чином до наших дітей і молоді постійно перебувати
під Покровом Богородиці в час особливих випробовувань і досвідів .
ЮВІЛЕЙ СУА Союз Українок Америки, 12-ий Відділ ім. Олени Пчілки, з
нагоди 50-ліття Відділу запрошує шановну громаду на урочистий полуденок з вином і програмою в неділю, 21-го травня 2017 року год. 1:00 дня в
залі св. Андрія,
В неділі в нашій церкві проводяться розважання над сторінками Святого Письма
о 12год. 15 хв. дня .Запрошуємо для глибшого пізнання Божої Мудрості

Неділя про Самарянку

Тропар воскресний, глас 4: Світлую воскресення проповідь
* від ангела взнавши, Господні учениці, * і прадідне осудження відкинувши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася смерть, воскрес Христос Бог, * даруючи світові велику милість
І тропар переполовення, глас 8: В переполовення празника спраглу душу мою благочестя напій водами, * до всіх бо, Спасе, закликав Ти: * Спраглий нехай гряде до Мене і нехай п’є. * Джерело життя нашого, Христе Боже,
слава Тобі.
Слава: Кондак, глас 8: З вірою прийшовши на кладязь, * самарянка виділа Тебе, премудрости воду, * якої напившись обильно, * царство вишнє
унаслідувала повік * приснославна.
I нині: Кондак переполовення, глас 4: В переполовення законного празника, всіх Творче і Владико, * до предстоящих глаголив Ти, Христе Боже: *
Прийдіть і зачерпніть воду безсмертя. * Тому до Тебе припадаємо і вірно
кличемо: * Щедроти Твої даруй нам, * бо Ти є джерело життя нашого.
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте
Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом радости
Апостол Діяння 11, 19-26 , 29-30
Алилуя, глас 4: Натягни лук, і успівай, і царюй, істини ради, і лагідности, і справедливості
Стих: Возлюбив Ти правду і возненавидів Ти беззаконня
Євангеліє : Івана 4, 5-42
Замість Достойно, ірмос, глас 8: Чуже матерям дівство і чудне дівам дітородження. На Тобі, Богородице, обоє довершилося. Тому Тебе ми, всі племена землі, безустанно величаємо.
Причасний: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть.
Другий: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх . Алилуя, тричі.
Співаємо: “Христос воскрес” замість: ”Благословен хто йде в ім’я Господнє”, “Ми бачили світло Істини, ” “Нехай сповняться уста наші, ”- 3 рази,
“Будь імя господнє Благословене”- 3 рази.

УВАГА ! З 30 червня по 2 липня в нашій парафії буде проведена друга Всеамериканська Проща християнської молоді . Подається проект програми
проведення цього заходу .
ДЕНЬ 1 П’ятниця 30 червня
• 5-6 Приїзд перших прочан.
• 6:30 Молебень до Богородиці
• 7:30 Спільна вечеря, пісня пои ватрі, знайомство, спілкування, приготування до головної програми суботнього дня.
• 9:00 Поселення в готелях, розбиття наметів.
ДЕНЬ 2 Субота 1 липня
• 7:00 Ранкова молитва. Сповідь.
• 8:00 Зустріч груп, сніданок.
• 9:00 Свята Літургія. Нагода до сповіді.
• 10:00 Перша наука.
• 11:00 Вільний час: активний відпочинок - спортивні змагання, ігри для
дітей (час особистої молитви для людей старшого віку).
• 1:00 Обід, нагода до спілкування і знайомства.
• 2:00 Друга наука.
• 3:00 Праця в малих групах, читання і розважання над Святим Письмом,
особисті свідчення.
• 5:00 Третя Наука.
• 6:00 Культурно-мистецька година, творчий вечір.
• 7:30 Вечеря, спілкування, перегляд духовних відеоматеріалів, прибирання території.
• 9:00 Ватра, “Духовна вікторина”, відпочинок з піснею, поселення в готелях і наметах.
ДЕНЬ 3 Неділя 2 липня
• 7:00 Ранкова молитва. Сповідь.
• 8:00 Сніданок. Вільний час, ігри, спілкування.
• 9:00 Молитва “Матерів в Молитві”.
• 10:00 Архієрейська Свята Літургія і завершальна наука. Нагода до
сповіді.
• 12:00 Дитячий міні концерт (подяка парафії від найменших прочан). Перекуска.
• 1:00 Завершення прощі.
Від’їзд прочан до своїх парафій.•
Звертаємося до спільноти “ Чисті серця під Покровом Богородиці “, а також до всієї парафіяльної молоді активно включитись у підготовку цього
важливого великомаштабного духовного заходу

