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ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

.
Христос
Воскрес
Із Мертвих,
Смертю Смерть
Подолав, і Тим,
Що в Гробах,
Життя Дарував

Наступна неділя
15 квітня, 2018
Апостол:
Діяння5.12—20
Євангеліє:

Івана 20.19—31

З 8 квітня по 15 квітня 2018 р .Б.
День

Дата

Неділя

Час

Інтенція

Хто Жертвує

6:30 ран.

Надгробне . Обхід з Плащаницею
Пасхальна Утреня
Божественна Літургія Ів. Зол.
Благословення Пасх.страв

Вл.Богдан
Вл. Роберт
священики

ВОСКРЕСІННЯ
ГОСПОДНЄ

8 квітня

Понеділок

9 квітня

10 ран.

Служба Божа за парафіян

о. парох

Вівторок

10 квітня

10 ран.

Служба Божа за парафіян

о. парох

Середа

11 квітня

10 ран.

Служба Божа за парафіян

о. парох

Четвер

12 квітня

10 ран.

Служба Божа за парафіян

о. парох

П’ятниця

13 квітня

Субота

14 квітня

10 ран.

Неділя

15 квітня

10:00 ран.
11:30ран.
12 дня

ТОМИНА НЕДІЛЯ

7:00 ран.
8:00 ран.

—

+Софія,+Володимир

Родина
Сембай

Бож. Літургія Ів. Зол.

Вл.Богдан
Вл. Роберт
священики

Розв. над стор.Св. Письма.
Парафіяльне Свячене

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.
Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Сікорську Марію , Палку Марію, Стадник Марія,Стасишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Еmilie Woak

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

8 квітня — Хом’як Ольга
10 квітня — Стасюк Михайло
11 квітня — Кутний Богдан
13 квітня—Пугач Валерій
13 квітня — Козловський Олег
14 квітня — Зорій Мирослава
14 квітня —Дубчак Лідія
14 квітня — Твардовська Ірина
14 квітня — Бочков Володимир

З нагоди радісного Празника Господнього Воскресіння, парафія Покрова Пресвятої Богородиці щиросердечно вітає
Святійшого Вселенського Архиєрея Франциска Папу Римського, Блаженійшого Патріярха Кир Святослава Шевчука,
Преосвященішого Митрополита Кир Стефана Сороку, Боголюбивих Єпископів наших Кир Богдана Данила та Роберта Москаля, всечесніших отців, преподобних братів і сестер,
і всіх вірних Української Греко-католицької Церкви. Нехай Воскреслий Господь наш Ісус Христос благословляє
Вас ласками і щедротами. В день світлого Христового Воскресіння щиро вітаємо Всіх парафіян, прихожан, гостей, членів парафіяльної ради, всіх керівників та членів прицерковних організацій, керівника хорів, братство та сестрицтво.
Миру і злагоди, щастя й добра, Господнього благословення
і радісних свят бажають усім Вам о. Михайло Дроздовський
та родина.
Традиційне парафіяльне Свячене відбудеться 15 квітня 2018 року
о 12 годині дня в парафіяльній залі. Вартість квитка — $25 Для дітей вхід вільний. Квитки можна придбати в парафіяльному офісі. Буде
проведено розіграж-продаж писанок. Зібрані кошти будуть передані
дітям-сиротам на Україну.
Висловлюємо подяку нашим жіночкам, які спекли Артос,паски, завиванці
і хліб до Великодніх свят, а також всім парафіянам, які щосереди виготовляють та продають вареники і щонеділі готують смачні обіди. Хай Господь
Бог благословляє Вас ласками і щедротами на многії і благії літа
В неділю 15 квітня в 11год.30 хв.– розважання над стор.Св. Письма.Запрошуємо!

Синод єпископів УКЦ закликає нас зосередитися на молитві у житті
Церкви.У відповідь на цей заклик катехитичне відділення Єпархії святого Йосафата запрошує вас приєднатися до нас для катехитичної програми під назвою“Літургія та молитва в катехізисі Христос наша Пасха”що пройде в суботу 21 квітня 2018 року в церкві Покрови з о. Всеволодом Шевчуком, о. Михайлом Дроздовським і о. Джейсоном Чарроном.Програма пройде українською мовою і буде транслюватися в прямому ефірі в ECED Live ю Stream.
Складаємо подяку організаторам і всім , хто доклав частку своєї праці
до проведення рибних обідів під час Великого Посту . Цього року цей важливий парафіяльний захід пройшов на високому рівні . Хай Всемилостивий Господь Благословляє Вас і Ваші родини .
В п’ятницю 27 квітня о 6 год. Веч. В нашій парафії відбудеться презентація
книги отця Богдана Праха” Духовенство Перемиської єпархії та апостольської адміністрації Лемківщини”
Щира подяка компанії New Holland Church Furniture за своєчасне і
високоякісне виготовлення і встановлення нових лавок для нашої церкви. Хай Господь благословяє Вашу благодійну працю!

Свята і велика неділя Пасхи
Антифон 1
Стих 1: Воскликніте Господеві, вся земля, * співайте ж імені Його, віддайте
славу хвалі Його
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас.
Стих 2: Скажіте Богові: Як страшні діла Твої, * у множестві сили Твоєї леститимуть Тобі вороги Твої
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас.
Стих 3: Вся земля нехай поклонит ься Тобі і співає Тобі, * нехай ж е співає
імені Твоєму,
Всевишній
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас.
Слава Отцю... і нині... Єдинородний Сину...
Антифон 3
Стих 1: Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, * і нехай тікають від
лиця Його ті, що ненавидять Його
Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, * і тим, що в
гробах, життя
дарував.
Стих 2: Як іщезає дим, нехай іщезнуть, * як тане віск від лиця вогню
Тропар: Христос воскрес:
Стих 3: Так нехай погибнуть грішники від лиця Божого, * а праведники нехай возвеселяться
Тропар: Христос воскрес:

Вхідне: В церквах благословіть Бога, Господа, * ви – з джерел ізраїлевих
Тропар: Христос воскрес:
Слава, і нині: Кондак, глас 8: Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний, * та адову
зруйнував Ти силу, і воскрес єси як переможець, Христе Боже, * жінкаммироносицям звістивши: Радуйтеся, * і Твоїм апостолам * мир даруєш, * падшим подаєш воскресення.

Замість Трисвятого:
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя.
Прокімен: Це день, що його ст ворив Господь, возрадуємося і возвеселімся в
нім
Стих: Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо навіки милість Його
Апостол : Діяння 1,1-8 .
Алилуя (3), глас 4: Ти, воскресши, помилуєш Сіона . Алилуя (3)
Стих: Господь з неба на землю споглянув . Алилуя (3)
Євангеліє : Івана 1,1-17
Замість Достойно, приспів: Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. I знову кажу: Радуйся. Твій Син воскрес тридневний із гробу, і мертвих
воздвигнув Він. Люди, веселіться. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава
бо Господня на Тобі возсіяла. Радій нині й веселися, Сіоне. А Ти, Чистая,
красуйся, Богородице, востанням рождення Твого.
Причасний: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть. Алилуя, (3).
Співаємо: “Христос воскрес” замість: ”Благословен хто йде в ім’я Господнє”, “Ми виділи світло істини, ” “Нехай сповняться уста наші,
“Будь ім’я господнє Благословенне”

Христос воскрес!
Богоотець Давид перед отіненим ковчегом граючи веселився.
Ми ж, народ Божий, святий, прообразів здійснення бачивши,
Веселімось у Бозі, бо воскрес Христос як всемогутній.
Пісня 4 Канону Воскресної утрені
Дорогі в Христі!
Сьогодні в усій Україні та на поселеннях християни сповнюються невимовною радістю. У
ту мить, коли вперше чуємо наше традиційне великоднє привітання «Христос воскрес!», у
душі кожного з нас, від наймолодшого до найстаршого, відбувається якась глибока зміна.
Ми відчуваємо, як зникають усі проблеми і виклики нашого життя, як змиваються всі турботи та кожна журба, наче «тане віск від лиця вогню». Оця радість є плодом Святого Духа
та правдивим знаком, що воскреслий Господь присутній у наших серцях.
Богоотець Давид перед отіненим ковчегом граючи веселився…
У шостій главі другої книги Самуїла читаємо, як цар Давид на початку свого правління постарався, щоб ковчег Завіту був перенесений до столиці, до Єрусалима. У цій реліквії зберігалися таблиці Божого закону, переданого Мойсеєві: вони вважалися найціннішим посіданням Ізраїлю. Ковчег був запорукою непереможності старозавітного народу та сили його
царя. Тому Давид зустрічав його з великою радістю, з танцями. Ця Божа присутність серед
свого народу і відчуття з боку людей священного обов’язку жити за Господніми заповідями
пізніше дозволять Псалмоспівцеві промовити: «Над праведником сходить сонце, над щирим серцем – радість. Радуйтеся, праведні, у Господі, і прославляйте Його святе ім’я» (Пс.
97, 11-12).
Наша Пасхальна утреня бачить у поведінці царя прообраз нинішньої пасхальної радості. І
хоч прообраз-ковчег зник у часи вавилонської навали в VI столітті до Христа, воскреслий
Господь присутній вічно серед нас: «Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 20).
Уже не прообраз чи провіщення якогось непевного та неосяжного майбутнього, а сам Христос, який воскрес із мертвих, приходить до нас, своїх учнів, як джерело нашої сили і перемоги над злом. У Воскресінні, у новині про Його перемогу над смертю, – вершина радості і
здійснення всіх пророцтв і прагнень людини.
Веселитися в Бозі - означає дозволити перемозі воскреслого Господа проникнути в мене,
звершитися в моєму особистому житті. Ідеться не про якесь тимчасове почуття, а про дійсну участь та причастя Христового Воскресіння. Святий апостол Павло пише: «Бо якщо ми
з’єднані з Ним подобою Його смерті, то будемо і подобою воскресіння» (Рим. 6, 5). Святкувати Пасху – це значить воскреснути разом із Христом, перемогти в Ньому і з Ним. Тож наша радість у Ньому та з Ним не скороминуща емоція, а постійний стан того, хто живе вірою
у воскреслого Господа.
Ми ж, народ Божий, святий, прообразів здійснення бачивши…
Сучасна людина в теперішньому світі не вміє радіти – вона тішиться лише тим, що має, і
здебільшого плаче від того, що хотіла б мати, але не посідає. Сьогодні існує ціла індустрія
розваг, яка «продає радість», пропонує «купити радість» у вигляді порожніх і хвилевих веселощів, насилля чи наркотиків, обіцяє швидке задоволення без відповідальності, пробує
заманити втечею у віртуальну дійсність чи земне багатство.
Людина шукає радості, але в цих речах її не знаходить. Бо радіти без Бога неможливо. Веселощі без Бога – це примара, яка швидко розсіюється; це залежність, яка так само швидко
поневолює та відбирає силу.
Як часто в нинішньому суспільстві в ролі «торговців радості» виступають вибраних», які
належать до штучно створеного ними «міра», і розраховують, що чинитимуть беззаконня, а
все «на всіх язиках» – перефразуємо слова великого Кобзаря – буде мовчати. Але така

вибраних», які належать до штучно створеного ними «міра», і розраховують, що чинитимуть беззаконня, а все «на всіх язиках» – перефразуємо слова великого Кобзаря – буде мовчати. Але така радість збудована на піску кумирів, брехні та насильстві, тому неминуче
раніше чи пізніше завалиться під власним тягарем.
Ми, натомість, покликані будувати своє щастя і свою радість як свята спільнота дітей Божих. Жити Господньою радістю нелегко, особливо в нинішніх обставинах. Часто ставимо
собі запитання: чи можемо ми сьогодні радіти? чому ми страждаємо? чому з нами це сталося? чи має сенс наша боротьба, кров і страждання, смерть і розруха? Без пасхального таїнства ці запитання залишилися б без відповіді. Однак сам воскреслий Христос відкриває
нам зміст людського страждання – перемінюючи його в пасхальній ході на радість у Господі. Святий Максим Ісповідник писав: «Якщо Бог терпить у тілі, коли Він стає людиною, чи
ми не повинні радіти, коли терпимо? Оце спільне терпіння відкриває нам Царство. Бо істинно промовив той, хто сказав: якщо страждаємо разом з Ним, то разом з Ним і прославимося
(пор. Рим. 8, 17)». Стражденний і воскреслий Господь присутній у кожній людині, яка зазнає
терпіння, аж до кінця світу, - у кожному людському болю, у кожній пролитій сльозі та краплі
крові, - і Він вводить нас у своє Воскресіння, даруючи нам радість у ньому. Хто терпить в
ім’я любові до Бога і ближнього, той вміє веселитися в Бозі, радіти істинною та вічною радістю Воскреслого.
Веселімось у Бозі, бо воскрес Христос як всемогутній
Отож дивімося на наші теперішні страждання, особисті, сімейні, місцеві, всенародні, у світлі
пасхального ходу за воскреслим Христом, переходу в радість, руху в надії на цей світлий
день, створений Всевишнім. Пасха Господня відкриває нашому народові істину, що наша
боротьба - це вхід у Його радість. Наша любов до Батьківщини, що кличе нас до самопожертви в ім’я її свободи і незалежності - це насправді дорога до Воскресіння. Наш непереможний дух дає свідчення перед світом, що не треба боятися перед смертоносною брехнею та
насильством, бо «воскрес Христос як всемогутній»!
Сьогодні сам Господь нас потішає – перемінює наш смуток на радість, як це сталося із жінками-мироносицями. Вони йшли до Господнього гробу плачучи, а повернулися сповнені
істинною радістю в Бозі. Ішли в темряві безнадії, а отримали світло Воскреслого і звістили
апостолам й усьому світові, що Христос воістину воскрес. Нехай перемінить нас це «чудо,
чудо всіх чудес», а через нас - наше суспільство і країну, хоч би де ми жили.
Дорогі в Христі браття і сестри! Хай перемога Ісуса Христа над смертю і злом розвіє наші
сумніви та відновить у наших серцях надію і радість. Усім вам, в Україні й на поселеннях
сущим, засилаю свої сердечні вітання разом із щирими молитвами. Усім військовим та їхнім сім’ям, усім переселенцям, усім, що плачуть на окупованих територіях і в Криму, усім
полоненим і ув’язненим сумління свого ради і ради любові до України, усім хворим і стражденним, тим, що на далеких заробітках за кордоном, - кожному з вас зичу передусім радості
Божої! Щиро бажаю вам благословенних Великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого
Духа нехай буде з усіма вами!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у п’яту неділю Великого посту, 25 березня 2018 року Божого

