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21 травня , 2017

Неділя Сліпородженого
Ап. Івана Богослова

Наступна неділя
Покрий нас
Чесним Твоїм
Покровом
І ізбав нас від
Усякого зла.

28 травня , 2017

Неділя Отців
1-го Нікейського
Собору
Ап. – Діяння 20.1618 . 28-36
Євангеліє:
Івана 17, 1-13 .

З 21 травня 28 травня 2017 р.Б.
День

Неділя
Сліпородженого
Іван Богослова

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

21 травня

10:00 am
12:15 рм

Служба Божа за парафіян

о. парох
Вл. Роберт

Розв. над стор. Св. Письма

Понеділок

22 травня

Вівторок

23 травня

10:00 am

+Надія

Люда
Ціхольська

Середа

24 травня

5:00 рм
6:00 рм

+Іра
Вечірня з Литією

Оля Лендер
о. парох

Четвер
Вознесіння Господнє

25 травня

10:00 am

Служба Божа за парафіян

о. парох

П’ятниця

26 травня

6:00 рм

Молебень до Богородиці

о. парох

Субота

27 травня

Неділя
Отців 1-го
Нікейського
Собору

28 травня

—

—

10:00 am
12:15 рм

Служба Божа за парафіян

о. парох
Вл. Роберт

Розв. над стор. Св. Письма

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!

21 травня — о.Михайло
21 травня — Федьків Ірина
23 травня— Лозинська Світлана
24 травня — Олійовська Оксана
25 травня — Василькевич Любомир
27 травня — Бокач Олександр
28 травня—Зварич Стефанія (ювілей)

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

Пармська єпархія УГКЦ в рамках програми «Жива парафія місце зустрічі з Живим Христом» запрошує всіх бажаючих взяти участь у ІІ-ій Всеамериканській Молодіжній Прощі, яка пройде під
назвою "В Церкві ми постійно в дорозі до Емаусу".
Проща відбудеться з благословення Владики Богдана (Данила) з
30 червня по 2 липня 2017 р.Б в гостинній нашій парафії

Ведеться активна підготовка до проведення щорічного парафіяльного
фестивалю .Вже утворений фестивальний комітет . Якщо Ви маєте гарні ідеї, або хотіли би долучитись до комітету, просимо дати про це знати
голові фестивального комітету Володимиру Чепаку. Засідання проводяться згідно визначеного графіку.
ОПОВІДЬ - 3 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 2 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 .
ОПОВІДЬ 1 . Мають намірення вступити в стан подружній наречений Jason
Friedstrom і Христина Скабик . Вінчання 10 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 Ірина Гап’юк.

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 СЛІПОРОДЖЕНОГО

Тропар воскресний, глас 5: Собезначальне Слово
Отцю і Духові, * від Діви роджене на спасення наше, * оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо благоволив
плоттю зійти на хрест * і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих
* славним воскресенням Своїм.
Тропар, глас 2: Апостоле Христа Бога возлюблений,* поспіши ізбавити людей
безодвітних;* приймає Тебе, що припадаєш, той, хто прийняв Тебе, як Ти припав
до грудей.* Моли його, Богослове, щоб розігнав хмару поган, що налягає,* і проси
для нас миру і великої милости.

Слава: Кондак, глас 4: На душевних очах осліплений, * до Тебе,
Христе, приходжу, як сліпий від народження; * в покаянні кличу до
Тебе: * Ти в темряві світло пресвітле.
Кондак, глас 2: Величні діла твої, дівственнику, хто оповість?* Даруєш бо чудеса і
розливаєш оздоровлення,* і молишся за душі наші як богослов і друг Христовий.

I нині: Кондак Пасхи, глас 8: Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний, * та адову зруйнував Ти силу, * і воскрес єси як переможець,
Христе Боже, * жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся, * і
Твоїм апостолам * мир даруєш, * падшим подаєш воскресення.
Прокімен, глас 8: Помоліт ься і воздайт е Господеві, Богу нашому .Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його.
Прокімен, На всю землю вийшло вістуваня їх і до кінця вселенної глаголи їх
Стих: Небеса повідают ь славу Бож у, т воріння рук Його сповіщає твердь
Апостол: Діяння 16,16-34
1 Послання Івана 1.1-7
Алилуя, глас 8: Споглянь на мене і помилуй мене.
Стих: Ст опи мої направ по слову Твоєму.
Євангеліє: Івана 9,1-38.

Івана 19.25 –27 , 21,24– 25

Причасний: Тіло Христ ове прийміт ь, дж ерела безсмерт ного
споживіть.
Другий: Хваліт е Господа з небес, хваліт е Його в вишніх
Алилуя, тричі.

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

