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4 лютого, 2018 р. Б.

неділя Блудного Сина
Покрий нас
Чесним Твоїм
Покровом
І ізбав нас від

Наступна неділя
11 лютого, 2018

М’ясопусна
неділя
Апостол:

1 Кор. 8.8 - 9.2
Усякого зла.
Євангеліє:
Матея 25. 31 – 46

З 4 лютого по 11 лютого 2018р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Неділя

4 лютого

9:00 am
10:00 am
12:15 pm

Понеділок

5 лютого

—

Вівторок

6 лютого

—

Середа

7 лютого

—

Четвер

8 лютого

—

П’ятниця

9 лютого

Молитва Матерів в молитві
Служба Божа за парафіян
Біблійні навчання

Хто Жертвує
о. парох
Владика
Роберт

—
Субота

10 лютого

9:00 am

Неділя

11 лютого

9:00 am
10:00 am

† Степана † Ігора † Євгенію

Молитва Матерів в молитві
Служба Божа за парафіян

Родина
Воронюк
о. парох
Владика
Роберт

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.
Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Кловер Катерину,Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Макар Мар’яна, Савчак Орисю, Сікорську Марію ,
Палку Марію, Стасишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину,Емілі

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

5 лютого—Лаврів Тарас
6 лютого — Василишин Руслана
7 лютого—Сюрко Володимир
10 лютого — Чепак Марія
10 лютого — Лопушанська Іванка

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. Конференція"Відносини чоловіка і дружини у християнському шлюбі" відбудеться сьогодні 2018 року о 5 год. 30 хв. в парафіяльній

залі на другому поверсі .
КАТЕХИТИЧНІ , ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО СВ.ПРИЧАСТЯ .
В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах і
підготовка до Першого Святого Причастя. Цього року Перше Урочисте Причастя — 20 травня. Прохання батьків забезпечити явку
дітей , протягом п’ятниць кожного тижня .
В неділю 4 лютого о 9 год. ранку розпочнеться молитва <<Матерів в молитві >>.
Молитовне намірення—за Божу опіку для дітей—сиріт України .
Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річних
зборів в неділю 18 березня 2018 року о 12 год. дня . Всі парафіяни особисто
повідомлені про це і ознайомлені з порядком денним зборів .Членам парафіяльної ради і керівникам прицерковних організації приготовити надруковані звіти за проведену роботу протягом календарного року. 1 збори членів Номінаційної комісії 11 лютого в 11:45 ранкув офісі.

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти участь у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаючи з 9 лютого до 23 березня . Організовуємо роботу у 2 зміни . Також дуже просимо спекти солодке печиво .
В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки, які проводитиме
отець Всеволод Шевчук, адміністратор парафії Святого Духа міста Акрон . Реколекції відбудуться з 16 по 18 березня в нашій церкві . Детальніша інформація буде подана пізніше .
Продовжуємо виготовляти вареники у середу з 5 години веч. Також потрібна допомога чистити картоплю у вівторок .
ДІЛА МИЛОСЕРДЯ. Згідно з рішенням парафіяльної ради на наступну неділю 11
лютого під час Літургії буде проведена збірка для дітей нашої парафії, які залишились напівсиротами і однієї сім’ї, яка зараз потребує нашої підтримки і допомоги
New Holland Church Furniture виготовляє нові лавки для нашої церкви . Завершення і встановлення лавок планується
виконати до Великодня цього року. Цей проект становить 50
тис. дол. Також в цьому році буде виготовлена нова мозаїчна
ікона Покрова Пр. Богородиці . Її вартість 13 тис. дол. Заохочуємо до спонсорства цих важливих парафіяльних проектів

Тропар воскресний, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти,
Життя безсмертне, * тоді ад умертвив Ти блистінням божества. *
Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти, * всі сили небесні взивали: * Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі.

Слава: Кондак Тріоді, глас 3: Від батьківської слави Твоєї я віддалився безумно, * у злому я розтратив багатство, яке передав Ти мені.* Тому Тобі блудного голос приношу: * Согрішив я перед Тобою, Отче щедрий, прийми мене—каюся, * і вчини мене, як одного
з наємників Твоїх.
І нині: Богородичний, глас 3: Діва днесь предстоїть у церкві * і з
ликами святих невидимо за нас молиться Богу. * Ангели з архиєреями поклоняються, * апостоли з пророками ликують, * бо ради нас
молить Богородиця предвічного Бога.
Прокімен: Господь кріпость людям Своїм дасть, Господь благословить людей Своїх миром.
Стих: Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців.
Апостол: 1 Коринтян 6.12-20
Алилуя: Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму,
Всевишній.
Стих: Сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч.
Євангеліє: Лука 15, 11-32
Причасний: Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх.
Алилуя (3).

