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Різдво Христове
7 січня, 2018

Покрий нас

Наступна неділя
15 січня, 2018

Чесним Твоїм

Обрізання Христове

Покровом
І ізбав нас від
Усякого зла.

Апостол:
До Колосян 2.8-12
Євангеліє:
Лука 2.20-21, 40-52

З 7 січня по 14 січня 2018 р.Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

7 січня

Неділя

Різдво
Христове

9:00 am
10:00 am

Велике Повечір’я з Литією
Архієрейська Служба Божа

Владика Богдан
Владика Роберт,
священики

8 січня
Собор Пресвятої
Богородиці

10:00 am

Служба Божа
Молебень до Богородиці

о.парох

Вівторок

9 січня Св.
Перв.Арх. Стефана

10:00 am

Служба Божа

о.парох

Середа

10 січня

—

Четвер

11 січня

—

П’ятниця

12 січня

—

Субота

13 січня

5 pm

14 січня

10:00 am
12:15 pm

Понеділок

Неділя

Обрізання ГНІХ
Св. Василія Вел.

Велика Вечірня з Литією

Служба Божа
Розв. над стор. Св. Письма

о.парох

о.парох
Владика Роберт

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.
Кріслату Марію , Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефанію
Ільчишин Ольгу, Корніка Євгена , Кловер Катерину, Кріслату Наталю, Міґелич Надію,
Ліщинецького Ореста, Лобай Ярославу,Мігелич Михайла ,Савчак Орисю, Сікорську Марію, Cтасишин Марію,Тарнавського Бориса, ПалкуМарію , Чабана Євгена,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Емелі

Вітаємо з Днем Народження!
5 січня - Володимир Кудляк
Володимир Дубчак
6 січня—Марія Луцишин
Руслана Василишин
7 січня—Марія Богай
Тетяна Семенина
8 січня—Василь Чепак
9 січня– Олександра Чепак
Оксана Сенчина
14 січня— Василь Рабосюк

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

З нагоди світлого празника Різдва Христового і Нового 2018 року посилаю найщиріші вітання і уділяю пастирське благословення членам парафіяльної ради, братству, сестрицтву, керівникам і членам всіх прицерковних організацій, хористам та всім парафіянам і прихожанам парафії Покрова Пресвятої Богородиці. У ці святкові і рідісні дні нехай
новонароджене Дитя Ісус дарує Вам всещедрі Господні ласки, миру,
злагоди, любові та духовного росту. Веселих Вам свят Різдва Христового та щасливого Нового Року!
Христос Раждається! Славімо Його! о.Михайло Дроздовський і родина.

Порядок Богослужень на Різдвяний час .
Неділя, 7 січня — РІЗДВО ХРИСТОВЕ — 9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією
10 год. ранку— Святкова Різдвяна Архієрейська Служба Божа
Понеділок, 8 січня— Собор Пресвятої Богородиці — 10 год. ранку — Служба Божа
11:00 год. ранку — Молебень до Богородиці
Вівторок, 9 січня — Св. Првмч. Стефана — 10 год. ранку — Служба Божа

Запрошуємо на святкування Старого Нового Року , яке відбудеться
13 січня в нашій залі за участю гурту “Будемо разом” і скрипаля –
віртуоза Валерія Жмута. Квитки — у Олі Балешти і Світлани Воронюк.
В програмі– Вечеря і Забава. Вартість квитка $40(при вході $50).

До Ваших домівок у різдвяний час завітають колядники, які будуть старатися відвідати всіх парафіян. Цьогорічна коляда призначена на оплату замовлених нових лавок до церкви. Просимо вписуватися у групи колядників. Якщо би хтось хотів створити свою групу, просимо повідомити про це культосвітнього референта Іллю Сенчину.
Запрошуємо на спільну Вечерю Щедрого Вечора з святковою програмою , яка відбудеться у четвер , 18 січня 2018 року о 6 годині вечора. Вартість квитка - $25. В програмі—колядки, щедрівки , Вертеп і Різдвяна
програма. Просимо Вас придбати квитки заздалегідь в офісі парафії.

Порядок Богослужінь у Йорданський час

18 січня - Навечір’я Богоявлення - 10 год. ранку - Служба Божа І. Золотоустого
4:00 год. вечора - Велике Повечір’я з Литією
5:00 год. вечора - Йорданське освячення води
6:00 год. вечора - Святкова програма і спільна вечеря
19 січня - Богоявлення Господнє - 10 год. ранку - Служба Божа
Йорданське освячення води
Парафія уклала договір з компанією New Holland Church Furniture на виготовлення нових лавок для церкви. Вартість готових лавок зі встановленням $ 49,759.00 .
Парафія потребує спонсорів для оплати проекту.
Запрошуємо наших парафіян та прихожан на Біблійні навчання, які
проводяться в неділі о 12 год. 15 хв., а також на духовні науки парафіяльної спільноти “Чисті серця під Покровом Богородиці. Наступне зібрання спільноти 27 січня 2018 року о 5 год. 30 хв.

УВАГА ! Парафія проводить оновлення списків парафіян. На лавках церкви лежать листочки. Будь-ласка, впишіть своє ім’я, прізвище, дату народження, адресу
проживання, cell і E-mail . Заповнений листочок покладіть у коробку в притворі.

Антифон 1
Стих 1: Ісповімся Тобі, Господи, всім серцем моїм, * розповім про всі чуда Твої
Приспів: Молит вами Богородиці, * Спасе, спаси нас.
Стих 2: На раді праведних і соньмі – * великі діла Господні, явлені в усіх волях Його .
Молитвами Богородиці:
Стих 3: Ісповідування і велич – діло Його * і правда Його перебуває повік Молитвами Богородиці:
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці:
Слава, і нині: Єдинородний Сину:
Антифон 3
Стих 1: Сказав Господь Господеві моєму: * Сиди праворуч Мене, поки не покладу
ворогів Твоїх підніжжям ніг Твоїх
Тропар, глас 4: Різдво Твоє, Христ е Бож е наш, * засвіт ило світ ові світ ло розуміння: * в ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися * поклонятися Тобі – Сонцю правди, * і пізнавати Тебе – Схід з висоти. * Господи, слава Тобі.
Стих 2: Жезл сили пошле Тобі Господь від Сіону * і володій посеред ворогів Твоїх
Тропар: Різдво Твоє:
Стих 3: З Тобою начало в день сили Твоєї, * у світ лост ях свят их Твоїх .
Тропар: Різдво Твоє:
Вхідне: Із ут роби перед зірницею родив Я Тебе – клявся Господь і не розкаявся: *
Ти єрей повік за чином Мелхіседека .
Тропар: Різдво Твоє:
Слава, і нині: Кондак, глас 3: Діва днесь преістотного родить * і земля вертеп неприступному приносить. * Ангели з пастирями славословлять, * а волхви зо звіздою подорожують, * бо ради нас родилося дитя мале – превічний Бог.
Замість Трисвятого: Ви, що в Христ а хрест илися, у Христ а зодягнулися. Алилуя.
Прокімен, глас 8: Вся земля нехай поклонит ься Тобі і співає Тобі, нехай ж е співає
імені Твоєму, Всевишній .
Стих: Воскликніт е Господеві, вся земля, співайт е ж імені Його, віддайт е славу
хвалі Його .

Апостол: до Галатів 4,4-7.
Алилуя, глас 1: Небеса повідают ь славу Бож у, т воріння ж рук Його сповіщає
твердь .
Стих: День дневі передає слово і ніч ночі об’являє розуміння .
Євангеліє: Матея 2,1-12.
ста.

Замість Дост ойно, приспів: Величай, душе моя, у верт епі народж еного царя – Хри-

І ірмос, глас 1: Таїнст во чудне бачу і преславне: небо – вертеп, престол херувимський – Діву, ясла – вмістилище, в яких возліг невмістимий Христос Бог. Його оспівуючи
величаємо.
Причасний: Ізбавління послав Господь людям своїм . Алилуя, тричі.

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та Митрополитам, боголюбивим єпископам, всечесному духовенству,преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам
в Україні та на поселеннях у світі сущим
Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа,що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його вбожеством розбагатіли. 2 Кор. 8, 9
Христос рождається! Славімо Його!
Дорогі в Христі!
Сьогодні ми знову ділимося невимовною радістю святого Різдва, яка наповнює серце
кожного віруючого. Божий Син став одним із нас, взявши собі за матір Діву з Назарета.
Син предвічного і всемогутнього Бога, Творця всього видимого і невидимого, народився
в бідному вертепі та особисто зазнав всієї людської нужди. Це не тільки історичний факт,
подія давно минулих років, а й наша дійсність. У цій події, що сталася у Вифлеємі
Юдейському понад дві тисячі років тому, ми пізнаємо безмежну Божу любов до всього
роду людського на всі часи: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав,
щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним»
Споглядаючи новонародженого Спасителя в бідному вертепі, у яслах на сіні, ми відчуваємо, наскільки Божа мудрість перевершує мудрість людську. У світлі різдвяної зорі сила, слава і багатство, що походять від людини, виглядають порожніми, минущими та малозначущими. Христос, Син Божий, задля нас став убогим і немічним, відмовився від
небесної слави, щоб народитися як останній серед людей – нужденним, що немає де голови приклонити, як співає наша колядка: «…не в царськім палаті, а поміж бидляти…»
Він задля нас «стає бідним, бувши багатим, щоб ми Його вбожеством розбагатіли» (пор.
2 Кор. 8, 9). Приймаючи людську нужду і неміч на себе, Син Божий підносить убогу людину до Господньої величі. Примітно, що саме вбогі пастушки в околицях Вифлеєма стали першими адресатами цієї спасенної благовісті, яку і нам сьогодні сповіщає ангел Господній: «І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах”. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога й промовляла: “Слава на
висотах Богу й на землі мир людям його вподобання”» (Лк. 2, 12-13). У Різдві немов
відбувається обмін дарами: Бог сходить із неба на землю, щоб людина вийшла на небо;
Син Божий стає вбогим, щоб збагатити людину.
Коли нині живемо у світі, де жадоба матеріального збагачення нерідко переростає, за
словами Святішого Отця Франциска, у «нове ідолопоклонство грошам», а в «економіці
проявляється великий брак уваги до людини, що зводить людську істоту лише до однієї з
її потреб – споживання» (Радість Євангелія, 55), ангел Різдва скеровує своє послання саме до вбогих і закликає їх, а заразом і нас прославити Бога, в якому вміщене справжнє і
вічне багатство людини. Будучи з’єднаними з Христом, «в якому сховані усі скарби мудрості і знання» (Кол. 2, 3), християни постають перед світом «як бідні, які багатьох збагачують; як ті, що нічого не мають, а все посідають!» (пор. 2 Кор. 6, 10). І ось у Різдві те
багатство – життя з Богом і в Бозі – приходить до нас і стає джерелом нашої радості і
надії, якими ми обдаровуємо одне одного.
Попри злидні і випробування сьогодення, маємо визнати, що насправді існують різні види бідності – духовна, культурна, освітня, цивілізаційна і аж тоді – матеріальна. Убозтво
сучасного світу частіше має не матеріальний, а духовний характер. Нинішні
«скоробагатьки» в Україні переважно є бідніші – і духовно, і культурно – за жебраків. І
ця духовна убогість, тобто віддаленість сильних цього світу від Бога, нерідко спричиняє
соціальну несправедливість, згубне використання влади, корупцію та зловживання ресурсами, даними для загального блага.

У такій ситуації не достатньо, щоб багачі призначили частину крихт зі свого стола як
певну допомогу убогим. Потрібна переміна людського серця, яке допустило б до себе
Боже світло і Божу благодать. Бо хто вважає себе рятівником бідних, а не несе Бога ‑
той пропонує порожні ідеології, які лише використовують злидні людини з політичною
метою і, насправді, не здатні їх усунути. За таких обставин бідні ставатимуть ще
біднішими, а багаті далі наживатимуться. Лише той, хто стане багатим Богом, зможе преобразити власне життя та сприяти побудові справедливого суспільства, у центрі якого
стоятиме людина, а не прибуток; загальне добро, а не егоїстичні інтереси окремих груп
чи кланів.
У Різдві Христос нас усіх робить багатими, насичує і підносить з усіх видів бідності, бо
Він народжується у Вифлеємі для того, щоб кожну людину зробити своїм братом чи
своєю сестрою – дитиною Божою, учасником вічних Божих благ. Ось чому Різдво – свято
загальнолюдської солідарності, коли особа не багата, позбавлена «золота-дарів» цього
світу, збагачує багатьох своїх ближніх «ціннішим даром» – «вірою серця і щирою любов’ю», як про це співаємо в наших колядках.
Дорогі в Христі! Щоб гідно святкувати Різдво, ділімося з убогими – всякого виду
бідності – тим багатством, яке ми, віруючі люди, посідаємо, насамперед духовними дарами, а відтак і матеріальними благами. Нехай прадідівська коляда, яка вітає Царя в бідному вертепі, буде для нас Божим заповітом наближатися до вбогих і збагачувати їх скарбами нашої святої віри. Похиляймося над Христом, присутнім у наших нужденних братах і
сестрах, даючи їм відчути близькість Бога, який огортає кожного своїм безмежним милосердям і своєю безумовною любов’ю. Завітаймо з колядою до наших воїнів у місцях
їхнього перебування – чи то в домівках, до яких вони повернулися після виконали святого обов’язку захисту Батьківщини, чи у військових частинах, чи на фронті. Навідаймося
до постраждалих від бойових дій, приймімо до свого серця біль убогого та потребуючого
– так ми приймемо Христа із Пресвятою родиною, збагатимо наш дім, родину та суспільство невичерпними Божими скарбами, «яких ані міль не точить, ані злодії не викрадають» (Мт. 6, 19-20). До цього кличе нас свята Церква, коли співає: «Приготуймося нині
духом і поспішімось зустрінути чистими очима і добрими ділами Того, хто своїм чудесним народженням схотів прийти до своїх. Він народжується у Вифлеємі, щоб нас,
позбавлених райського життя, зі свого милосердя, знову до нього ввести» (Стихира з
Вечірні Неділі перед Різдвом).
Дорогі браття і сестри, зі щирого серця бажаю кожному з вас, від наймолодшого до найстаршого, від найбагатшого на Божі дари до найбіднішого, в Україні і на поселеннях,
справжньої радості дітей Божих, смачної куті, веселих свят Різдва Христового та щасливого, мирного і благословенного нового року!
Христос рождається! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 11 грудня 2017 року
Божого

