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Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Корнік Євген, 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 

З  1 квітня по 8 квітня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 2 квітня—Володимир Кушнір 
3 квітня— Олійовський Ігор 
6 квітня — Лозинський Юрій 
7 квітня — Букало Марія 
8 квітня — Хом’як Ольга 
 

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 
КВІТНА НЕДІЛЯ 

 
1 квітня 

10:00 ран. 
 

12:15 дня 
5:30 веч. 

 

Служба Божа за парафіян. 
Посвячення лози 

Біблійні навчання 
Духовна конференція  

о.Крупка. 
 

парафіяни 
спільнота 

Понеділок 
 

2 квітня   
— 

 

Вівторок 3 квітня   
— 

 

Середа 4 квітня 5 веч. Літургія Передшеосвячених 
Дарів . Панахида  

о. парох 

Четвер 5 квітня 10 ран. 
5 веч. 

Вечірня з Літургією В. Великого 
Страсна Утреня        

Вл.Богдан 
Вл. Роберт 

свящ. 

П’ятниця 6 квітня 6 веч. 
 

8 веч. 
 
 

 Вечірня з виставленням Плаща-
ниці  

Єрусалимська Утреня  

Вл.Богдан 
Вл. Роберт 

свящ. 
 
 

 
Субота  

Благовіщення 
 
 

 

7 квітня 

 
10 ран. 

 
Вечірня з Літургією  

Вас.Великого 

 
о. парох 

 

  
Неділя 

ВОСКРЕСІННЯ 
ГОСПОДНЄ 

 
 

 
8 квітня 

6:30 am 
 

 7:00 am  
8:00 am  

 
  

Надгробне  . Обхід з Плащани-
цею 

 Пасхальна Утреня 
 Божественна Літургія Ів. Зол. 

Благословення Пасх.страв        

 
Вл.Богдан 
Вл. Роберт 
священики 



 

 

 

Складаємо подяку організаторам і  всім , хто  доклав частку своєї праці 
до проведення рибних обідів під час Великого Посту . Цього року цей важ-
ливий парафіяльний захід пройшов на високому рівні . Хай Всемилости-
вий 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 апостоль-
ської адміністрації Лемківщини” 

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

Всі, хто бажає дати пожертву на придбання квітів до Гробу Господнього, може 
це здійснити в парафіяльному офісі . 

 

Парафіяльна спільнота “Чисті серця під Покровом Богородиці” в неділю   

1 квітня о 5 год. 30 хв. проведе конференцію "Пасха" .Запрошуємо всіх ба-
жаючих до глибшого пізнання Божої Мудрості. Кава і солодке—

безкоштовно. 

Просимо членів СУМу, ПЛАСТу, та Марійської дружини ор-
ганізувати стійку біля Плащаниці в цю суботу з 10 години ран-
ку до 2  години дня. Сумівці і пластуни повинні прийти в стро-
ях організацій, а спільнота “Чисті серця під Покровом Богоро-
диці “ і всі бажаючі  — в національних одностроях.   

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 розиграж-продаж  писанок. Зібрані кошти будуть передані 
дітям-сиротам на Україну. 

Члени СУА, 8-ий відділ, сьогодні 1 квітня, проведуть грошову збірку в нашій 

церкві на потреби Інтитуту Психічного Здоров’я при УКУ. Будьмо милосердні. 

Встановлення виготовлених нових лавок до нашої церкви компанія 
"New Holland Church Furniture" буде в понеділок 2 квітня. Прохання 
до членів братства створити належні умови для праці в церкві. 

 

 Висловлюємо подяку нашим жіночкам, які спекли 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 

Синод єпископів УКЦ закликає нас зосередитися на молитві у житті Церк-
ви.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 



 
 
 
 

Слава: 

 
              Квітна неділя 

 
Антифон 1 

Стих 1: Возлюбив я, бо вислухав Господь * голос моління мого  
Приспів: Молит вами Богородиці, * Спасе, спаси нас. 
Стих 2: Бо прихилив вухо Своє до мене * і у дні мої призову  
Молитвами Богородиці: 
Стих 3: Обняли мене боліст і смерт ні, * біди адові зуст ріли мене  
Молитвами Богородиці: 
Стих 4: Скорб і боліст ь зуст рів я * і призвав ім’я Господнє  
Молитвами Богородиці: 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і повсякчас, і на віки ві-

ків. Амінь. 
Молитвами Богородиці: 
 

Антифон 2 
Стих 1: Вірував я, т ому й заговорив, * і я смирився вельми  
Приспів: Спаси нас, Сину Бож ий, * що возсів на ж ереб’я, співаємо Тобі: 

Алилуя. 
Стих 2: Що віддам Господеві * за все, що Він воздав мені? . 
Спаси нас, Сину Божий: 
Стих 3: Чашу спасення прийму * і ім’я Господнє призову  
Спаси нас, Сину Божий: 
Стих 4: Молит ви мої Господеві воздам * перед усіма людьми Його . 
Спаси нас, Сину Божий: 
Слава, і нині: Єдинородний Сину: 
 

Антифон 3 
Стих 1: Сповідуйт еся Господеві, * бо Він благий, бо на віки миліст ь 

Його  
Тропар, глас 1: Спільне воскресення перед Твоїми ст раст ями запевняю-

чи, * з мертвих воздвигнув Ти Лазаря, Христе Боже; * тим-то й ми, як отро-
ки, знамена перемоги носячи, * Тобі, переможцеві смерти, воскликуємо: * 
Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 

Стих 2: Нехай ж е скаж е дім Ізраїлів, * бо Він благий, бо на віки ми-
лість Його  

Тропар: Спільне воскресення: 

                       



Стих 3: Нехай ж е скаж е дім Аронів, * бо Він благий, бо на віки миліст ь 
Його  

Тропар: Спільне воскресення: 
Стих 4: Нехай ж е  скаж ут ь усі, що боят ься Господа, * бо Він благий, 

бо на віки милість Його  
Тропар: Спільне воскресення: 
Вхідне: Благословен, хт о йде в ім’я Господнє, * ми благословляли вас із 

дому Господнього; Бог – Господь і явився нам . 
Тропар: Спільне воскресення: 
Слава: Тропар, глас 4: Погребавши себе разом з Тобою через хрещення, 

Христе Боже наш, * сподобилися ми безсмертної жизні через Твоє воскре-
сення * і, заспівуючи, кличемо: Осанна в вишніх, * благословен, хто йде в 
ім’я Господнє. 

I нині: Кондак, глас 6: На престолі на небі, на жереб’яті на землі * Тебе 
носять, Христе Боже; * ангелів хваління і дітей оспівування прийняв Ти; * 
вони кликали до Тебе: * Благословенний Ти, що йдеш Адама призвати. 

Трисвяте. 
Прокімен, глас 4: Благословен, хт о йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і 

явився нам . 
Стих: Сповідуйт еся Господеві, бо Він благий, бо на віки миліст ь Його  

 
Апостол: до Филип’ян 4,4-9. 
 
Алилуя, глас 1: Заспівайт е Господеві пісню нову, бо дивне ст ворив Гос-

подь  
Стих: Виділи всі кінці землі спасення Бога нашого  

 
Євангеліє: Йоана 12,1-18. 
 
Замість Дост ойно, приспів: Величай, душе моя, Господа, що сидит ь на 

жереб’яті. 
І ірмос, глас 4: Бог – Господь і явився нам; справляйте празник і, весе-

лячись, прийдіть, возвеличимо Христа з квітами й галузками, в піснях кли-
чучи: Благословен, хто йде в ім’я Господа, Спаса нашого. 

Причасний: Благословен, хт о йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і явив-
ся нам  Алилуя, тричі. 



ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА ДО МОЛОДІ НА КВІТНУ НЕДІЛЮ  

Дорога в Христі молоде в Україні та на поселеннях! 

Квітна неділя, день тріумфального в’їзду Христа в Єрусалим, традиційно для нашої Церкви є нагодою звернутися до вас з особ-
ливим привітом і молитвою. Цю можливість ціную дуже високо, бо відчуваю привілей і відповідальність промовляти до всієї 
нашої молоді - усіх соціальних груп, країн і культур, об’єднуючись із вами і творячи велику церковну родину. 
Упродовж цього року вся наша Церква, в Україні та у світі, особливо уважно намагається слухати свою молодь, щоб мати змогу 
промовляти до всієї Католицької Церкви від її імені. Адже в жовтні представники Вселенської Церкви з різних країн та континен-
тів зберуться в Римі на Папський Синод, присвячений темі «Молодь, віра та покликання». У контексті цієї загальної уваги до мо-
лодої людини у сучасному світі звертаюся до вас - безтурботних школяриків і перевантажених студентів; до вас - щасливих і 
часто невиспаних матусь і татусів маленьких дітей; до вас - зайнятих і переважно втомлених батьків школярів і студентів; до вас 
- турботливих бабусь і дідусів; до вас - тих, хто прийшов сьогодні до церкви; і до вас - усіх, хто готовий мене слухати. 
Пояснюючи, чому Церква зосереджується на молоді і що означає цей Синод, Папа Франциск сказав: «Мета [Церкви] є супрово-
джувати молодих людей в їхній життєвій мандрівці до зрілості таким чином, щоб через вибір покликання вони змогли відкрити 
свій план життя і вміли його втілити з радістю, відкриваючись до зустрічі з Богом та іншими людьми і активно долучаючись до 
побудови Церкви й суспільства».  
Зустріч є серцевиною життя і навчання Христа на землі. Уважно читаючи Новий Завіт, бачимо цілу вервичку зустрічей, мережу 
людей і стосунків, постійний пошук людини за Богом і рух Бога до людини. 
Євангелисти описують земну подорож Ісуса Христа як невпинне прямування до Єрусалима, яке урочисто завершується саме 
сьогодні, цього святкового дня. Проповідь Христа, Його вчинки та жести часто не сприймалися Його сучасниками. Оздоровлю-
вати в суботу? Говорити з митником?  Споживати страви з грішниками? Називати себе Сином Божим і відпускати гріхи?  Усе це 
звучало як щоразу більший і більший виклик. 
Величний вхід до Єрусалима став викликом для всіх: для суспільства, яке звикло до ролі безправної, безголосої колонії під вла-
дою Римського імператора; для релігійного істеблішменту, книжників і фарисеїв, які узурпували право говорити від імені Бога, 
хоч уже безнадійно віддалилися від Його Духа; для влади, яка змирилася з маріонетковим статусом і погрузла в корупції; для 
людей, що звикли жити у страху. Вони розгубилися перед кризою, перед цим «викликом», ім’я якого – Христос, і якому молодь 
сьогодні співає «осанна» та проголошує Царем Ізраїлю. Тому не знаходять іншого виходу, як відвернутися від Нього, знищити 
Його, позбувшись загрози тодішньому ладу. Не стало перепоною навіть те, що Христос був Тим, про кого говорили Закон і про-
роки.  
Під час входу Ісуса до міста саме молодь приймає цей виклик – визнає Христа як Бога, як Месію, який приносить свободу, відк-
риває живе спілкування з Господом Богом. Цей виклик стає для молоді покликанням – до нових стосунків з Богом, –
покликанням до Любові та справжнього і повного Життя. 
Дорогі молоді українці, чи ви готові сьогодні у своїх обставинах відповісти на виклик до нового життя, до нового майбутнього? 
Шукайте свою творчу відповідь, як саме бути християнином у сучасному світі! Своїм входом до Єрусалима Христос не просто 
кидає виклик – Він і сьогодні кличе кожного з нас іти за Ним. Як і два тисячоліття тому, саме молодь покликана відповісти на цей 
заклик, а не просто спостерігати. 
Дозвольте мені від імені Церкви також кинути вам виклик – частіше бути з Богом, присвячувати Йому більше свого часу та уваги, 
довше приватно молитися, заглиблюватися у Святе Письмо. Роздумуючи над проповіддю Христа, багато почуєте про дію: Він 
сам перебував у постійному русі – між містами і людьми, і своїх послідовників, зокрема й нас, закликає до діяльної віри та любо-
ві до Бога й ближнього. 
Бути християнином – це дія. Це означає іти за Христом, відповісти на Його фундаментальний поклик, розділити з Ним життя, 
смерть і воскресіння. Бо шлях нашого Спасителя – це життєва історія кожної віруючої людини. «Бери свій хрест і йди за мною», 
– кличе Христос своїх учнів у всі часи. Сучасний світ часто бачить у цих словах лише смирення і страждання, які відкидає, нато-
мість не помічає присутніх у закликові сили і перемоги. У людській природі закладено прагнення перемагати, – перемагати чи в 
дитячій забаві, чи в серйозних проектах у дорослому віці. Хрест Господній – це символ найвеличнішої, найважливішої перемоги 
в історії людства, – перемоги над гріхом і смертю. І розділити радість саме від такого тріумфу закликає нас Ісус Христос. 
Кожна людина повинна поставити собі основне питання: як розпізнати, до чого Бог мене кличе? Що саме я маю зробити в житті, 
щоб бути щасливим? Як використати даровані мені таланти, здібності та вподобання? Як правильно скласти в мозаїку почуття і 
відчуття, які Господь мені подарував? Ким я маю бути? Лікарем? Музикантом? Підприємцем? Що маю робити? Їхати на місії аж 
до краю Землі? Захищати свою країну зі зброєю в руках? Бути волонтером на Сході? Як змінювати свою країну? Як робити світ 
кращим? Як жити по-справжньому? На ці та безліч інших запитань мають сьогодні відповісти молоді люди в Україні та в усьому 
світі, який стає дедалі мінливішим, швидшим, з безліччю глобальних можливостей, загроз і проблем. Світ налягає, очікуючи 
відповіді, Бог же кличе – Він є викликом, що дарує нам особисте життєве покликання. 
Христос кличе, але кожна людина повинна розпізнати цей заклик, зрозуміти свою роль, здійснити окреме життєве завдання. Хри-
стос запрошує, але відповідь людини - завжди особиста. 
Покликання – це і є твоя відповідь, дорога молоде, на Божий заклик. Не знайти цієї відповіді – означає змарнувати життя, прожи-
ти не своє життя, написати чернетку життя, так і не засмакувавши його вповні. Христос же звертається до кожного з нас словами: 
«Я прийшов, щоб [ви] мали життя і мали його вповні» (Ів. 10, 10). Отже, основне покликання, яке скеровує до нас Господь Бог,  – 
це покликання до повноти життя, а його реалізація – відповідь кожного. 
Завдання всієї спільноти Церкви – батьків, вчителів, наставників і вихователів –допомогти молодій людині знайти власну відпо-
відь на Божий заклик, відкрити у собі дані Богом таланти, розпізнати своє покликання, яке вписане в душі.  
Розпізнання покликання передбачає його відкриття, інтерпретацію та вибір. Без вибору, тобто дії, навіть найвеличніше покликан-
ня, найсміливіша мрія, найяскравіше життя не можливі. А вибір передбачає відвагу – відповісти на поклик, не злякатися глибокої 
води, неприступної гори чи невідомої дороги, тобто труднощів, нерозуміння і перепон. Зокрема йдеться про особливе покликан-
ня, яке сучасний світ заглушує, до священичого чи монашого стану, а також про покликання бути добрим батьком чи матір’ю. 
Дорогі дівчата і хлопці, майте відвагу відповісти на виклик – здійснити Богом дане вам покликання! Майте сміливість відповісти 
на поклик Христа! Будьте собою! Коли зрозумієте, відкриєте, розвинете своє покликання, не бійтеся стати на цю дорогу. Беріть 
на себе відповідальність! Недаремно в нашій мові слово «відповідь» має той самий корінь, що й «відповідальність»: не можна 
бути тихо і бездіяльно відповідальним. Довіряйте Богові, який перший вам довірив, перший вас полюбив. 
Сьогодні Христос торжественно в’їжджає до Єрусалима, щоб здійснити своє покликання - померти за нас, аби дати нам життя 
вічне. Шукаючи свою відповідь, своє покликання, дозвольте Йому бути поруч із вами! 
Благословення Господнє на вас! 

  
† СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

в Акафістову суботу, 24 березня 2018 року Божого 


