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Обрізання ГНІХ і
Св. Василя Великого
Неділя перед Богоявленням
14 січня, 2018

Покрий нас
Чесним Твоїм
Покровом
І ізбав нас від
Усякого зла.

Наступна неділя
21 січня, 2018
Неділя по Богоявленні
Апостол:
1 Тимотея 4.9-15
Євангеліє:
Лука 19.1-10

З 14 січня по 21 січня 2018 р.Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя

14 січня
Обрізання
ГНІХ
Св. Вас.Вел.

10:00 am

Архієрейська Служба Божа

Владика Богдан
Владика Роберт,
о.Михайло

15 січня

10:00 am

+Станіслав Смолин

Галина Смолин

Понеділок

Вівторок

16 січня

—

Середа

17 січня

—

Четвер

18 січня

П’ятниця

19 січня

Служба Божа І. Золот.
10:00 am
Велике
Повеч. з Литією
Владика Богдан,
4:00 pm
Йорданське
осв.
води
Владика Роберт,
5:00 pm
Святкова
програма
і
вечеря
о.Михайло
6:00 pm

10:00 am Архієрейська Служба Божа Владика Богдан,
Владика Роберт,
Йорданське осв. води
о.Михайло

—

Субота

20 січня

Неділя

21 січня

10:00 am
12:15 pm

Служба Божа
Розв. над стор. Св. Письма

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!
14 січня— Василь Рабосюк
15 січня — Ігор Захарій
16 січня — Оксана Фірман
18 січня — Надія Мігелич
18 січня — Олесь Якубович
18 січня — Іван Романко
19 січня — Петро Галай
19 січня — Орися Мисів
20 січня — Ярослав Пронів
21 січня — Оксана Пронів

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

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
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. . Просимо вписуватися у групи колядників. Якщо би хтось хотів створити свою
групу, просимо повідомити про це культосвітнього референта
Іллю Сенчину.
З 19 січня о. Михайло буде здійснювати відвідини парафіян і
благословення домів Йорданською водою.
Священик прийде до парафіян, попередньо повідомлених.
Прохання повідомити о. Михайла про сприятливий для Вас
день та час.
Будь-ласка, приготуйте стіл з свічкою і образом чи хрестом, а
також неосвячені релігійні атрибути.
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.

Акція ‘’ПОДАРУЄМО СВЯТО ДІТЯМ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ’’ пройшла дуже успішно!
Остання збірка грошей відбулася минулого місяця в Українській ГрекоКатолицькій Церкві Покрова Пресвятої Богородиці в Пармі Огайо (настоятель парафії
о. Михайло Дроздовський).
Всього разом зібрали $ 5,760.00. УГКЦ Покрова Пресвятої Богородиці - $ 2.700.00; Усі
зібрані кошти Асоціація ''Клівленд Майдан'' відправила для дітей Героїв України. Уявіть
собі ті щасливі дитячі личка сиріт, які можливо й не очікували якогось навіть найменшого подарунка до Різдва Христового. І тут, наче ангел прилетів і створив чудо, щоб вони могли разом з своїми ровесниками радіти і мати справжній святковий настрій! Вони
сприйняли це як велике Боже благословення!
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.

Найменування Господа Ісуса Христа;
і святого Василія Великого, архиєпископа Кесарії Кападокійської
Літургія Василія Великого.
Антифони воскресні
Тропар празника, глас 1: На прест олі вогневиднім у вишніх сидиш з От цем безначальним * і божественним Твоїм Духом. * Благоізволив Ти родитися на землі з Дівиці, що
не знала мужа * – Твоєї матері, Ісусе. * Того ради й обрізання довершено на Тобі, людині
восьмиденній. * Слава преблагому Твоєму задумові, * слава промислові Твоєму, * слава
низходженню Твоєму, * єдиний Чоловіколюбче.
І святому, глас 1: На всю землю вийшло віст ування Твоє, * прийняла бо вона слово
Твоє, що ним боголіпно навчив Ти; * природу того, що існує, пояснив Ти, * звичаї людські прикрасив Ти * – царське священство, отче преподобний Василіє. * Моли Христа Бога *
за спасення душ наших.
Слава: Кондак святому, глас 4: Явився єси основою непохитною Церкви, * подаючи
всім людям владицтво неукрадне, * запечатавши твоїми веліннями, * небоявленний Василіє преподобний.
I нині: Кондак празника, глас 3: Всіх Господь обрізання терпить * і людські прогрішення як благий обрізує, * дає спасення світові; * і радується в вишніх і Творця єрарх, * і
світлоносний, і божественний таїнник Христовий – Василій.

мене

Прокімен, глас 6: Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє
Стих: До Тебе, Господи, взиват иму, Бож е мій, щоб не відверт ався Ти мовчки від

I святому, глас 1: Уст а мої промовлят ь премудріст ь і роздуми серця мого – розуміння
Апостол: до Колосян 2,8-12.

2 Тимотея 4,5-8

Алилуя, глас 8: Паст ирю Ізраїля, почуй, Ти, що ведеш Йосифа
Стих: Уст а праведного повчат ься премудрост и і язик його промовит ь суд
.
Євангеліє: Луки 2,20-21.40-52.
Марка 1,1-8
Замість Дост ойно, співаємо:
Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський собор і чоловічеський рід,
освященний храме і раю словесний, дівственна похвало, що із неї Бог воплотився і младенцем став – перед віками сущий Бог наш. Лоно бо Твоє престолом сотворив і утробу Твою
просторішою небес учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка твар, слава Тобі.
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е Його в вишніх
Другий: В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться . Алилуя,3р.

Св.. Василій Великий – Учитель Церкви, видатний літургіст, засновник і реформатор
чернечої традиції та християнський апологет
Великий святитель Христової Церкви Василій (329-379) – архиєпископ Кесарії Каппадокійської –
один із найвидатніших богословів, Отець та Учитель Церкви, здавна особливо вшановуваний в
Україні.
В історії Вселенського православ’я Василію Великому справді належить особлива роль – це видатний представник каппадокійської богословської школи, завдяки якому було усталене вчення
Церкви про Святу Трійцю
Гортаючи сторінки праць великого богослова, варто звернути увагу і на ще один аспект його
викладу – характерну форму духовних та інтелектуалістських підходів до вивчення дійсності.
Адже св. Василій – представник тої епохи в історії Церкви, коли духовні знання ставали набутком
переосмислення світської, “язичницької” науки та досвіду життя у молитві та аскезі. Мине ще багато років, поки будуть випрацювані традиції “класичної” духовної освіти, побудованої на вивченні християнських наук та моральних засад. Навіть, звертаючись до правічної дискусії, зрештою, й донині так популярної під впливом позитивістського канону наук ХІХ ст. про
співмірність духовного, релігійного та наукового (логістичного) знання, видається доцільним
звертатися не до дарвінізму чи марксизму, а знову ж – до богословської спадщини св. Василія Великого. Наприклад, у популярних ще у середньовічній Україні “Бесідах на Шестиднев” – екзегетичному трактаті, який часто називали просто “Шестидневом Василія Великого”, тлумачення
стихів Книги Буття про створення світу побудоване на широкому тлі критики та аналізу античної
філософії (наприклад “Фізики” Арістотеля), візантійських здобутків у сфері астрономії, природознавства, соціальних наук, вчення гностиків тощо. Таким чином, Учитель Церкви став співтворцем цілої низки напрямів наукового дослідження, не лише духовним, але й реальним опікуном
науки та освіти, спрямованої на її найвище призначення – Богопізнання, в межах, доступних
людському розуму та духу.
Святого Василія Великого Церква шанує також як великого засновника та реформатора чернечої
традиції. Укладення “Правил” та повчань для чернецтва насправді відіграло величезну роль не
лише в історії східного аскетизму. Таким чином, важливі імперативи морального богослов’я, аскетики, містичного богослов’я, літургіки, що були покладені в основу повчань та правил св. Василія
Великого, стали визначальними як для усталення суворого аскетичного монастирського середовища у спільножитній моделі, так і для формування катехитичних дисциплін для світських християн наступних століть. Не випадково, виняткова духовна складова Правил св. Василія Великого
упродовж багатьох століть саме з його іменем ідентифікувала православне чернецтво у середовищі Західного християнства – саме “василіянами” називали візантійських, а згодом і українських
православних ченців у працях католицьких авторів. Не випадково, на початку XVII ст. ім’я св. Василія Великого стало визначальним і для ченців новостворюваної конгрегації чину в Уніатській
(згодом – Греко-Католицькій) Церкві в Україні.
.Особливе вшанування в Україні святого Василія Великого пов’язане не лише з чернечими традиціями, але й духовним патронатом великокняжої династії. Адже, саме Хреститель України
князь Володимир прийняв у хрещенні ім’я Василія і побудував у Києві над Дніпром, ймовірно,
першу в Україні дерев’яну церкву на його честь. Цей храм згорів під час пожежі 1020 р., але 1184
р. був відбудований князем Святославом Всеволодовичем. Тут був заснований також монастир. У
XVII ст. цю церкву відреставрував св. митрополит Петро (Могила), освятивши як Трьохсвятительську. Переживши монголо-татарське нашестя, численні війни та пожежі доби середньовіччя, перша церква св. Василія Великого у Києві була знищена комуністичною владою у 1930-х рр. Церкву
св. Василія князь Володимир звів і у Вишгороді (там були поховані перші канонізовані українські
святі – Борис і Гліб
.Нехай же у складний для України час великий наш заступник перед Престолом Всевишнього за
молитовним чином врозумить нас для осмислення Правди, виправить зіпсовану волю, устам не
дозволить осуджувати та пустословити, утримає руки від всякого зла, відверне ноги від хибних
стежок. Величаємо Тебе, святителю отче Василію, і шануємо святу пам’ять Твою, бо Ти молиш за
нас Христа Бога нашого.
Василь Кметь

ТАЇНСТВО ХРИСТА
Перш за все, треба сказати, що молитовнийдосвід християн позначенийдосвідом таїнства Христа. Для своїх послідовників Христос не є далеким Богом, до якого необхідні посередники. Він – незбагненнийБог – стає людиною, щоб бути ближче до людини, яка все ще втікає, чуючи голос Бога в
Едемському саду. Таким чином Він сам стає нашим посередником: Один бо
Бог, один також і посередник між Богом та людьми – чоловік Христос Ісус,
що дав себе самого як викуп за всіх (1 Тим. 2, 5–6). Це низходження БогаСлова в особі Ісуса Христа є об’явленням пратаїнства нашого спасіння, яке
церква ісповідує, викликуючи у день Христового Різдва: Таїнство чудне бачу
і преславне: небо – вертеп, престол херувимський– Діву, ясла – вмістилище,
в яких возліг невмістимий Христос Бог. Христос своїм народженням, життям, стражданням, смертю і воскресенням завершив і об’явив для нас план
нашого спасіння. У Старому Завіті таїнством називають саме цей не- збагненний Божий задум нашого спасіння. У дусі цього ставрозавітного значення таїнства проповідував також апостол Павло. Для нього «таїнство» є
цілісним планом спасіння людства і світу, схованим у глибинах премудрості
Божоїта об’явленийтим, які готові Його прийняти. Воно не є пов’язане із
якимось конкретними обрядами, але є таїнством Христа – Його спасительною дією у світі. План Божого спасіння був родженийу глибинах Божес- тва
і явленийу Христі та Його євангелії. Це значення таїнства церква зберегла як
святе передання донині. Говорячи про літургію, церква визнає що, «діло
відкуп- лення людейі досконалого возславлення Бога, провісником якого були божественні чудеса, явлені народові Старого Завіту, сповнив Христос
Господь через пасхальне таїнство своїх спасенних страстей, воскресіння з
мертвих і славного вознесіння. Ним Він, “вмираючи, знищив нашу смерть і,
воскреснувши, повернув нам життя”» (КСЛ 5). Відкриваючи таїнство
спасіння своїм Воплоченням, Христос сповнює його у Воскресінні, перемагаючи смерть. Завдяки участі у цьому пречудному таїнстві Христа наша молитва набуває зна- чення в очах Отця, оскільки лише завдяки участі у божественнійприроді Його Сина ми можемо називати Його Отцем. Особа Христа,
таким чином, стала таїнс- твом, беручи участь у якому, ми, прославляючи
Отця, спасаємось, а нашим спасін- ням, своєю чергою, прославляється
Отець. Спасіння світу полягає у прославі Отця, і саме тому молитва християнина передусім є славословною молитвою подяки – єв- харистійною молитвою. У цьому значенні Євхаристія є сповненням та вершиною літургійного
життя церкви. Кожна молитва церкви повинна завершитись благодаренням.

