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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’я-
на, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин  Марію,Стасишин Марію, Тар-
навського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Еmilie Woak 

З  27 травня по 3 червня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
 
27 травня — Бокач Олександр 
28 травня — Стефанія Зварич 
28 травня — Вільшанецький Олег 
3 червня — Бокач Ольга 
3 червня — Сембай Олег 
3 червня — Штокало Володимир 
 

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

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 

ЗІСЛАННЯ 
СВ. ДУХА 

27 травня 

 
 

10: 00 ран. 
 

12 : 15 дня 
5 : 30 веч.  

Служба Божа 
Панахида на цвинтарі 

Розв. над стор.Св. Письма. 
Духовна конференція 

о. парох 
Вл. Роберт 

 

Понеділок 
СВЯТОЇ ТРІЙЦІ 

 

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

 
Вівторок 

 
29 травня 

 
 

 
                         — 

 
 

Середа 30 травня 10: 00 ран.  Сл.Божа за Олега Антони-
шина (на всяке прохання)  

Дарія Антонишин 

Четвер 
 

31 травня            
                         __ 

 

П’ятниця 1 червня 9: 00 ран. 
6: 30 веч. 

 
 

+ Валентина 
Молебень до Богородиці 

ДУХОВНА ПРОЩА 
         

Онишкевич Юрій 
Владика Венедикт, 

священики 

 
Субота  

 
 

 
2 червня 

8: 00 ран.        Служба Божа за прочан 
         ДУХОВНА ПРОЩА 
                        

Владика Венедикт, 
священики 

 
 

 Неділя 
Всіх Святих 

 

  3 червня 9: 00 ран. 
10: 00 ран. 

 

Мол. “Матерів в молитві” 
Арх. Служба Божа 
ДУХОВНА ПРОЩА 

 
 

 
Владика Венедикт, 

священики 



 Потребуємо більше робочих рук для виготовлення вареників у середу  
з 5 год. веч.  

 

Сьогодні 
    о 12год. 15 хв.– розважання над стор. Св. Письма. Запрошуємо! 

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, повідомляємо Вас про скликання 
позачергових Загальних Зборів  парафії, по питанню реконструкції парафіяльного 
цвинтара  які відбудуться 17 червня 2018 р.Б. о 12 годині дня в приміщенні залі За-
прошуємо всіх взяти участь в зборах.Йде пошук спонсорів  окремих проектів рекон-
струкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, вхідної брами, реконструкцію 
мозаїчної ікони... Першим жертвенним спонсором стала родина Зеновія і Дозі Кріс-
латих, які для реалізації проекту передають $40.250. Нехай Всещедрий Господь  
Благословляє цю жертвенну родину Ласками і Щедротами! 

 

 

ІІІ ВСЕАМЕРИКАНСЬКА МОЛОДІЖНА ПРОЩА "Завжди радійте, невпин-
но моліться, за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас" (1Сол. 5-
17) Пармська єпархія УГКЦ в рамках програми «Жива парафія - місце 
зустрічі з Живим Христом» запрошує всіх бажаючих взяти участь у ІІІ-ій Всеа-
мериканській Молодіжній Прощі, яка цього року пройде під назвою "Молитва 
- дорога до Бога". Проща відбудеться з благословення Владики Богдана 
(Данила) і за участю Владики Венедикта з 01 червня по 03 червня 2018 р.Б у 
нашій парафії. 

Запрошуємо наших парафіян взяти участь у конвенції про євангелізацію 

та місію “ Planting Crosses  growing church one community at a time”, яка 
проходитиме в нашій парафії 9 червня з 11 год. ранку до 5 год. вечора .  

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ Кожного року від Вознесіння ГНІХ і до Зіслання Святого 
Духа церква закликає нас взяти участь в духовних заходах Декади місійності. НА 
СВЯТО ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА БУДЕ ЗБІРКА НА МІСІЙНИЙ ФОНД Фонд, 
буде підтримувати пастирське служіння для вірних в Східній Україні, Казахстані, 
Сибіру і місцях, де ми не маємо церковних структур. Крім того, частина цих коштів 
буде призначена для місійної діяльності в нашій Єпархії в Теннессі, Півн. і Півд. Ка-
роліні, Джорджії і започаткуванню там парафій. Ви також можете взяти Путівник 
Декади Місійності  чи відвідати Єпарх. веб сайт: www.stjosaphateparchy.com 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в нашій 
парафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під Покровом Бо-
городиці”. На яких висвітлюються пізнавальні та повчальні лекції для фундаме-
нтального та глибокого пізнання Бога та нашої Віри. Запрошуються усі бажаючі 
незалежно від від віку у неділю 13 травня о 5:30 вечора на науку “Пояснення Бо-
жественної Літургії Ів. Золотоустого. ЛІТУРГІЯ СЛОВА: Мирна єктенія. Анти-
фони.Малий Вхід.Тропарі.Трисвяте.Слухання Божого Слова. 

Ведеться  підготовка до проведення щорічного парафіяльного фестивалю . 
 Працює фестивальний комітет .  Якщо Ви маєте гарні ідеї, або хотіли би долучитись до ко-
мітету, просимо дати про це знати голові  комітету Володимиру Чепаку . Засідання прово-
дяться  в неділі в 11год. 30 хв. ранку. 

Сьогодні 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  . 

  



 
. Неділя П’ятдесятниці 

Молитва до Святого Духа 
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все напов-
няєш‚ Скарбе дiбр і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти 

нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші. 
Антифон 1 
Стих 1: Небеса повідають славу Божу, * творіння ж рук Його сповіщає 
твердь (Пс. 18,2). 
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас. 
Стих 2: День дневі передає слово * і ніч ночі об’являє розуміння (Пс. 18,3). 
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас. 
Стих 3: На всю землю вийшло вістування їх * і до кінців вселенної глаголи їх (Пс. 18,5). 
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Єдинородний Сину і Слове... 
Антифон 3 
Стих 1: Господи, силою Твоєю возвеселиться цар * і спасенням Твоїм возра-
дується вельми (Пс. 20,2). 
Тропар, глас 8: Благословен єси, Христе Боже наш, * що премудрими рибаків явив, * 
зіславши їм Духа Святого, * і ними уловив вселенну. * Чоловіколюбче, слава 
Тобі. 
Стих 2: Бажання серця його дав Ти йому * і хотіння уст його Ти не відмовив 
йому (Пс. 20,3). 
Тропар: Благословен єси, Христе Боже наш: 
Стих 3: Бо попередив Ти його благословенням благостинним, * поклав Ти на голові його 
вінець із каменя цінного (Пс. 20,4). 
Тропар: Благословен єси, Христе Боже наш: 
Вхідне: Вознесися, Господи, силою Твоєю, * оспівуватимемо і співатимемо сили Твої 
(Пс. 20,14). 
Тропар, глас 8: Благословен єси, Христе Боже наш, * що премудрими рибаків явив, * 
зіславши їм Духа Святого, * і ними уловив вселенну. * Чоловіколюбче, слава Тобі. 
Слава, і нині: Кондак, глас 8: Коли Ти, зійшовши, язики змішав, * розділив Ти народи, 
Всевишній. * Коли ж вогненні язики Ти роздавав, * у з’єднання всіх Ти призвав. * I одно-
голосно славимо  Пресвятого Духа. 
Замість Трисвятого: Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя. 
Прокімен, глас 8: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх 
(Пс. 18,5). 
Стих: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь  
.Алилуя, глас 1: Словом Господнім небеса утвердилися і духом уст Його вся сила їх (Пс. 
32,6). 
Стих: 3 неба споглянув Господь, видів усіх синів людських (Пс. 32,13). 
Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, в трьох особах суще єдине божество. 
Радуйся, царице, матеро-дівственна славо, всякі бо легкомовні благоговірливі уста про-
мовити не можуть, щоб Тебе оспівувати достойно, і безсильний ум усякий, щоб Твоє ро-
ждество розуміти. Тому Тебе одноголосно славимо. 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1). 
Причасний: Дух Твій благий наставить мене на землю праву (Пс. 142,10). Алилуя, 3 

р. 



 



Наша місія у Святому Дусі 

Кожного разу, коли ми беремо участь у євангелізації та місії, дуже лег-
ко зосередити увагу на програми та практичні кроки на шляху до 
успіху, але ми часто ризикуємо втратити найголовніше – святість та 
молитву. Наші місійні зусилля нічого не вартуватимуть, якщо вони не 
пов’язані з молитвою, і якщо ми не прагнемо до святості. Надзвичайно 
важко пам’ятати у моменти відчаю і розчарування, коли здається, що 
наша праця не приносить багато плодів. Але ми покликані “спочатку 
шукати Його Царства та Його праведності, і всі ці речі будуть та-
кож вашими” (Мт. 6:33). Свята Тереза з Калькутти одного разу сказала, 
що Бог не закликає нас бути успішними, але бути вірними Йому. Якщо 
ми матимемо віру “як зерно гірчичне” (Лк.17:6), то ми б навчилися ба-
чити Божу руку всюди і у всьому, тому що “ми знаємо, що Бог працює 
усюди для добра з тими, хто Його любить” (Рим. 8:28). 

Євангелізація та місія вимагає героїчної віри, надії та любові, але це 
можливо лише тому, що вони були першими народженими, які 
зустрілися з божественним. Інакше те, що ми вважаємо євангелізацією 
та місією, буде лише нашими власними зусиллями. Ми не можемо 
справді євангелізувати, поки не отримаємо силу та натхнення від Свя-
того Духа. Як написав Святий Павло: “Ніхто не може сказати, що Ісус є 
Господь, крім Духа Святого (1 Кор. 12:3) “В іншому місці, він писав, що 
“необхідність покладена на мене. Горе мені, якщо я не проповідую 
Євангеліє!» (1 Кор. 9:16). Лише тоді, коли Святий Дух закликав учнів 
та апостолів проголосити Добру Новину про Воскреслого Христа, щоб 
вони змогли “спіймати весь світ”. Це також буде відповідним і для нас. 
Ми повинні також бути перемінені Святим Духом, щоб ми могли прого-
лосити світові добру новину. Тому ми повинні запитувати себе: 

– Чи Зіслання Святого Духа є подією, що трапилась лише один 
раз, чи це те, що повинно траплятися неодноразово серед усіх 
християн? 
– Хіба не можна помітити чудеса Святого Духа серед християн, 
щоб увесь світ міг знати, що “Господь є Богом і з’явився нам”? 
– Чи нас змінює присутність Господа, щоб ми мог-
ли проголошувати Євангеліє усьому світові? 
– Чи маємо ми віру в те, що сила Святого Духа може викликати 
оновлення в наших спільнотах? 
– Чи ми постійно використовуємо силу і сходження Святого Духа 
в нашому житті та серед наших родин та спільнот? 



    ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРАФІЯЛЬНОГО ЦВИНТАРЯ 
      (  БЕЗ ПОПРАВОК  І  ДЕЯКИХ ЗМІН ) 


