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4 червня, 2017

Неділя Зіслання Святого Духа

Наступна неділя
Покрий нас

11 червня, 2017

Чесним Твоїм

Неділя Всіх
Святих

Покровом

Ап. – Євреїв
11.33-12.2

І ізбав нас від

Євангеліє:
Матея 10, 32-33.37-38;
19,27-30

Усякого зла.

З 4 червня по 11 червня 2017 р.Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя Зіслання Святого Духа

4 червня

9:00am
10:00 am
11:45 am
12:15 рм

Молитва “Матерів в молитві
Служба Божа за парафіян
Панахида на цвинтарі
Розв. над стор. Св. Письма

о. парох
Вл. Роберт

Понеділок
Свято Пресвятої Трійці

5 червня

10:00 aм

Служба Божа за парафіян

о. парох

Вівторок

6 червня

10:00 aм

Служба Божа на всяке прохання
Микола , Тетяна, Назар

Родина
Приходько

Середа

7 червня

Четвер

8 червня

П’ятниця

9 червня

—

Субота

10 червня

—

Неділя Зіслання
Святого Духа

11червня

—

10:00 aм

10:00 am
12:00 noon

+Дарія , +Василь,
+Михайло,+Ірена

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

Діонізій ,
Оксана
Дем’янчук

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!

4 червня — Стасюк Олег(ювілей)
4 червня — Яцків Ольга
5 червня — Козій Галя
6 червня — Фрицький Марія
7 червня — Юрій Пікулєв
8 червня— Віктор Горохівський
9 червня — Оксана Рабосюк
10 червня — Зенон Кріслатий
10 червня — Христина Скабик
11 червня — Маруся Скоропис

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.
Сьогодні , 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 і біля памятника воїнів УПА буде відправлена СОБОРНА
ПАНАХИДА за упокій душ померлих воїнів УПА о 2год. 30 хв.
31 травня 2017 року, о 18:30, на 85-му році життя після важкої
недуги відійшов до вічності Блаженніший Любомир (Гузар),
Архиєпископ-емерит УГКЦ. Архієрейська Божественна Літургія з
чином Похорону Блаженнішого відбудеться у понеділок, 5 червня 2017
року, об 11:00 у патріаршому соборі Воскресіння у Києві
ОПОВІДЬ 3. 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 неділі в нашій церкві проводяться розважання над сторінками Святого Письма
о 12год. 15 хв. дня .Запрошуємо для глибшого пізнання Божої Мудрості
УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу. Також потрібна
допомога чистити картоплю у вівторок ввечері . Звертаємось до жіночок
– парафіянок поповнити членство сестрицтва і оживити роботу цієї
прицерковної організації
Увага ! Наша парафія потребує кваліфікованого адміністратора парафіяльної
залі , а також паламаря церкви . Оплата згідно укладеного договору . За довідками
звертатися до о. Михайла .
Наша парафія вітає Стасюка Олега з 50 -річним ювілеєм . В цей ювілейний день бажаємо Вам , пане Олеже , Господнього Благословення ,
Кріпості Духа і багато Божих Ласк і Щедрот у міцному здоров’ї і довголітті . МНОГАЯ ЛІТА !

Неділя П’ятдесятниці
Молитва до Святого Духа
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і
все наповняєш‚ 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 .
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас.
Стих 2: День дневі передає слово * і ніч ночі об’являє розуміння
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас.
Стих 3: На всю землю вийшло вістування їх * і до кінців вселенної глаголи
їх .
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 возрадується вельми .
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 .
Тропар: Благословен єси, Христе Боже наш:
Стих 3: Бо попередив Ти його благословенням благостинним, * поклав Ти на
голові його вінець із каменя цінного .
Тропар: Благословен єси, Христе Боже наш:
Вхідне: Вознесися, Господи, силою Твоєю, * оспівуватимемо і співатимемо сили Твої .
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 одноголосно 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 .
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 .
Стих: 3 неба споглянув Господь, видів усіх синів людських .
Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, в трьох особах суще
єдине божество. Радуйся, царице, матеро-дівственна славо, всякі бо легкомовні благоговірливі уста промовити не можуть, щоб Тебе оспівувати достойно, і безсильний ум усякий, щоб Твоє рождество розуміти. Тому Тебе
одноголосно славимо.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх .
Причасний: Дух Твій благий наставить мене на землю праву
Алилуя, тричі.

.

Тайна Пресвятої Трійці
Пропустивши сонячний промінь через тригранний шматок скла (призму),
отримаємо три кольори: синій, жовтий і червоний. Чим у білому світлі сонця є
трибарвне світло, тим є три Божі особи в однім Божім Єстві. Під час хрещення
Ісуса Христа явилися усі три особи: Бог-Отець через голос з неба, Бог-Син через
хрещення, і Бог-Дух Святий у вигляді голуба (Мат. З, 16).
Пресвята Трійця — це один Бог у трьох особах.
Ці три особи називаються Отець, Син і Святий Дух.

Число 3 дуже часто зустрічається в релігійних повчаннях. Є три місця, в яких
люди перебуватимуть після смерті: небо пекло і чистилище, є 3 головні частини
служби Божої, 3 особи святої Родини, 3 головні Церковні свята в році, 3 години
висів Ісус Христос на хресті, 3 дні спочивав у гробі, 3 роки сповнював свій учительський труд, виконував троякий чин: учительський, священичий і царський і
т. д. І в природі теж часто зустрічаємо число 3. У природі існують три світи: тваринний, рослинний і світ мінералів, 3 стани води: твердий, рідкий і газоподібний;
є три часи: минулий, теперішній і майбутній.
Зустрічаємо в релігії і число 4. Маємо 4 Євангелія, 4 головні чесноти, люди в
раю були 4 роки, з 4 сторін світу вестимуть ангели людей на суд, 4 тисячі років
чекали люди на Спасителя, чотиригранною була Єрусалимська святиня і т. д.
Зустрічається в релігії і число 7:7 днів творення, 7 святих Тайн, 7 діл милосердя,
7 головних гріхів, 7 дарів Св. Духа, 7 просьб у молитві Господній, 7 слів Ісуса
Христа на хресті і т. д. Зустрічаємо число 7 і в природі: є 7 кольорів у спектрі, 7
основних звуків у музиці.
Число 3 в релігії — це число Бога, число 4 - це число світу (чотири сторони
світу), число 7 означає поєднання Бога із світом.
Три особи Божі відрізняються між собою лише походженням.
З коріння виростає стовбур дерева, а з обох плід. Людська родина складається
з батька, матері і дитини. Єва була створена з Адамового ребра, від них обох бере
початок дитина.
Бог-Отець не має походження, бо не походить від жодної іншої особи; Син походить від Отця, а Дух Св. від Отця і Сина (Катехизм Белярміна). Тому Отця називаємо першою особою, Сина другою, а Св. Духа третьою особою Божою. Проте
слід пам'ятати, що тут не йдеться про час. Син вічно і без початку походить від
Отця, Св. Дух вічно і без початку походить від Отця і Сина.
Від смолоскипа, який горить, можна запалити другий (перший при цьому нічого не втрачає) — Син походить від Отця, нічого від Нього не забираючи
(Таціан). Сина Божого називають Словом, бо Він є висказаним і самопромовляючим словом Бога. Слово є відбитком думки; Син Божий є відбитком Отця. Через
Сина Бог говорив до людей ще у Старому Завіті. Як Син родиться через пізнання, так Святий Дух походить з любові. Через цю різницю щодо походження приписуємо Отцеві діла всемогутності, Синові — мудрості, Святому Духові — доброти.

Отець родить Сина, тому Йому приписуємо діло створення і називаємо
"Отцем всемогутнім" і "Отцем милосердя" (II Кор. 1, 3), бо грішників, які каються, приймає до Себе як Своїх дітей. Син є відвічним пізнанням Отця, мудрістю. Тому приписуємо Йому встановлення чудесного ладу у світі створених речей. "Ним повстало все" (Йоан 1,3) — Отець через Свого Сина встановив лад у
всесвіті. Приписуємо Синові і відновлення цього ладу через спасіння, бо ж саме
заради цього стався людиною. Дух Св. є взаємною любов'ю Отця і Сина. Отже,
Йому приписуємо всі добродійства Бога, а насамперед наділення життям під час
створення. "Як птаха сидить на яйцях, щоб теплом свого тіла збудити в них
життя, так уносився Дух Божий над водами під час створення" (св. Єрон.). Тому
Св. Духові приписуємо й уділення духовного життя через ласку, тобто освячення
людства. Йому, цьому "пальцеві у правиці Господній" приписуємо чуда, а також
найбільше діло любові Бога — Втілення Сина. "Доброта Бога завжди опікувалася людьми, але вона перейшла міру колишніх добродійств, коли через Втілення
Христа зійшли на грішників милосердя, на блукаючих правда, на померлих
життя" (св. Лев. В.).
Про Пресвяту Трійцю ми довідалися зі слів Ісуса Христа, які Він сказав
Апостолам перед своім вознесінням.
Створений світ не допоможе нам пізнати Пресвяту Трійцю, бо Господь Бог,
творячи його, діяв через свою нескінченну силу, мудрість і доброту (отже, через
те, що є спільним для всіх трьох осіб), але не через Свою триособовість.
Сонце діє на наш зір і чуття, але не діє на слух, смак або нюх. Ні слух, ні смак,
ні нюх не можуть нічого нам сказати про триособовість Бога, бо це таїнство не
діє на розум (св. Єфр.). Тому і розуміння цього таїнства може мати свій початок
лише в об'явленні. "Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити" (Мат. 11, 27). Якраз Син об'явив нам це, звертаючись до Апостолів: "Ідіть,
отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа" (Мат. 28, 19). У Старому Завіті теж згадується це Таїнство: іудейські священики, благословляючи народ, тричі взивали до Бога (Числа 6, 23). Ісаія каже, що
Серафими в небі кличуть: "Свят, свят, свят Господь..." (Іс. 6, 3). Перед створенням людини Господь Бог сказав: "Сотворімо людину" (Буття 1, 26). Давид каже
в псалмі: "Сказав Господь Владиці моєму: "Засядь праворуч мене..." (Пс. 109).
Все це вказує хай на неясне, але об'явлення Пресвятої Трійці в Старім Завіті. Це
було зроблено для того, щоб це таїнство, оголошене в Новому Завіті, не суперечило Старому Завітові (Бел.). Церква знає це таїнство, синагога не вірить у нього, філософія не розуміє його (св. Ілар.).
Віру в це таїнство визнаємо публічно, коли робимо на собі знак св. хреста, а
також у Символі віри, при хрещенні та інших св. Тайнах, при всіх благословеннях і освяченнях Церковних, у Свято Пресвятої Трійці.
Таїнство Пресвятої Трійці є основою нашої релігії. Без знання цієї правди неможливо зрозуміти таїнство спасіння людства через Божого Сина. Ми повинні
якнайчастіше будити в собі віру в це таїнство насамперед частим повторенням
малого славословія: "Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу і нині, і завжди, і по
віки віків. Амінь".

