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Неділя Праотців 
  
 

 



З  27 грудня 2015 по 3 січня2016 р.Б. 

    Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

27 грудня 10:00 am 
12:15 pm 

Служба Божа за парафіян 
Розважання над сторінками 

Святого Письма 

о. парох 
Вл. Роберт 

 

Понеділок 28 грудня 10:00 am † Єлена Продан Родина Продан 

Вівторок 29 грудня 
 

 —  

Середа 30 грудня 10:00 am † Оксана †Гречаник 
† Теофіля , †Тарасик , †Оксана 

Віра Нестерак 

 Четвер 31 грудня 10:00 am 
 

Подячна Служба Божа о. парох 

П’ятниця 1 січня   
 

— 
 

 

Субота 2 січня  10:00 am † Микола Стадник  Мирон , Анна Кукало 

Неділя 
 

3 січня  10:00 am 
12:15 рм 

 
 

Служба Божа за парафіян 
Розважання над сторінками 

Святого Письма 
 

о. парох 
Вл. Роберт 

 

 
 

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

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих  
Галай Степана , Гальчук Оксану, Дмитрика Іванку, Дубчак Ліду, Ільчи-
шин Ольгу, Кловер Катерину , Мацєх Ліду , Мисів Анну, Міґелич Надію , 
Савчак Орисю, Сікорську Марію,Тарнавського Бориса, Чабана Євге-
на,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Юрків Юлю 

 
 
 
1 січня — Мирон Білинський 
1 січня— Степан Галай 
2 січня — Люба Ющишин 



. 

 

   Дорогі парафіяни і прихожани ! В різдвяний час традиційно у Ваші домівки прихо-
дили колядники . Звертаємося з проханням створювати групи колядників і цього ро-
ку , які можуть взяти маршрут в офісі парафії  . Бажаючі прийняти колядників  , будь-
ласка , повідомте про це заздалегідь . Пожертви на Коляду можна зробити , вписавши  
Своє прізвище , дату і вкладену вартість у  спеціальний конверт , який є у притворі .  

  Увага ! Біблійні навчання проводяться  в церкві сьогодні в 12год. 15 хв. Запрошуємо парафіян . 

Свято Маланки .  
Запрошуємо ! Святкова програма за участю гурту «Ватра» зі Львова . В програмі тра-
диційний Меланчин Вечір—театральне дійство творчого осередку та святкова програ-
ма , інструментальні та вокальні твори , колядки у виконанні чудового українського 
колективу  . Поч. 8 год. веч . Смачна вечеря — 9 год. вечора . Вартість квитка —$ 35 . 
Квитки можна придбати в офісі 

  
КАТЕХИЗАЦІЯ ДІТЕЙ . Дорогі батьки!  Катехитичні науки будуть проводитись з 22 січня . Зао-
хочуємо дітей , систематично приймати Святі Тайни Покаяння і Пресвятої Євхаристії і провадити 
життя згідно заповідей Божих . 

 

Порядок Богослужень на Різдвяний час . 
Середа 6 січня — 10 год. ранку— Великі Царські Часи 
Навечір’я Різдва — 5 год. вечора—Велика Вечірня зі Службою Божою 
Четвер - 7 січня  —  РІЗДВО ХРИСТОВЕ — 9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією 

                                  10 год. ранку—  Святкова Різдвяна Архієрейська Служба Божа 
П’ятниця - 8 січня— Собор Пресвятої Богородиці — 10 год. ранку — Служба Божа 
                                     11:00 год. ранку — Молебень до Богородиці 
 9 січня — Св. Првмч. Стефана — 10 год. ранку — Служба Божа 

 
УВАГА ! В понеділок 28 грудня о 7 год. вечора в офісі парафії розпочнеться чергове засідання чле-
нів парафіяльної ради . 

 

   Наша парафія щиро дякує культосвітньому референту , організаторам , декорато-
рам , звукооператору і нашим численним діточкам за чудову програму і мистецьке 
її втіленні  при зустрічі зі Св. Миколаєм . Цього року св.Миколай був щедрим до 
наших діточок і подарував їм цінні подарунки за їхню віру , працю і талант . 

   
                                                                                                       

В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки про Блаженних—новомучеників 
УГКЦ , які проводитиме отець  Іван Колтун , парох парафії Успіння Пресвятої Богородиці села 
Страч , який запрошений парафією Святих Володимира і Ольги з Чікаго . Реколекції  відбудуться 
8, 9 ,10 квітня в нашій церкві . Детальніша інформація буде подана пізніше . 

     В передріздвяний час в нашій парафії вперше проводився різдвяний базар солодко-
го печива   «Cookie Walk» . Наші господині принесли свої солодощі - справжні витвори 
мистецтва, куди вклали  душу і талант. Щиро дякуємо Вам за жертвенну творчу пра-
цю , завдяки якій зароблено для парафії $ 1056 . Нехай новонароджений Ісус благосло-
вляє Вас і Ваші родини . 

 



 
 

 
Тропар: Собезначальне Слово От цю і Духові, * від Діви  роджене на 
спасення наше, * оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо благоволив плот-
тю зійти на хрест * і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих * слав-
ним воскресенням своїм. 
 
 I Праотців, глас 2: Вірою праот ців оправдав Ти, * з народів через них 
Ти Церкву наперед заручив. * Хваляться у славі святі, бо з сімени їх є 
плід благословенний * – та, що без сімени родила Тебе. * Їх молитвами, 
Христе Боже, помилуй нас. 
 
 Слава, і нині: Кондак Праотців, глас 6: Рукописаному образові не пок-
лонившися, * але неописанним єством захистившися, триблаженні, * в 
подвизі вогню ви прославилися * і, посеред нестерпного полум’я стоя-
чи, Бога ви призвали: * Поспішись, о, Щедрий, і скоро прийди як мило-
стивий нам на поміч, * бо Ти можеш, якщо воля Твоя. 
 

Прокімен, глас 4: пісня От ців: Благословен єси, Господи, Бож е от -
ців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26). 

Стих: Бо праведний єси в усьому, що ст ворив Ти нам (Дан. 3,27). 
 
Апостол: до Колосян 3,2-11. 
 
Алилуя, глас 4: Мойсей і Арон між  єреями Його і Самуїл між  т ими, 

що призивають ім’я Його (Пс. 98,6). 
Стих: Призивали Господа і Він вислухав їх (Пс.98,6). 
 
Євангеліє: Луки 14,16-24. 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е Його в вишніх (Пс. 

148,1). 
Другий: Радуйт еся, праведні, у Господі, правим належ ит ь похвала 

(Пс. 32,1). Алилуя, тричі. 

Глас 5 



                      ПРАЗНИК ЗАЧАТТЯ СВЯТОЇ АННИ В НАШІЙ ЦЕРКВІ 

Насправді Східні Православні Церкви не приймають догмату про непорочне зачаття. 

Однак багато українських богословів київської школи XVII-XVIII ст. захищали науку про 

непорочне зачаття. Лазар Баранович († 1694), спочатку ректор Києво-Могилянської 

Академії, а відтак Чернігівський архиєпископ, говорить: "Ми всі поправді кажемо: "Це бо 

в беззаконнях я родився і в гріхах зачала мене мати моя". А ти одна тільки, до якої ці 

слова не відносяться, бо ти не почалася у беззаконнях, ані не родилася в грісі. Це яс-

не, що треба було, щоб ти зачалася без гріха, бо ти мала прийняти Того, що мав увіль-

нити світ від гріхів і згладити всяке беззаконня" (Труби на дни нарочитиє праздников). 

Йоаникій Галятовський († 1688), ректор Києво-Могилянської Академії, у своїй другій 

проповіді на Різдво Пречистої Діви Марії, згадавши різні її прообрази у Старому Завіті 

та пояснюючи її привілеї, каже: "Третій великий привілей, що його Бог учинив Пречис-

тій Діві, це те, що її увільнив від первородного гріха, бо Пречиста Діва без первородно-

го гріха зачалася й родилася..., а на Пречистій Діві не було первородного гріха, але бу-

ла Божа благодать, тому ангел Гавриїл до неї сказав: радуйся благодатна, Господь з 

Тобою. З тих слів ангела можемо зрозуміти чисте зачаття Пречистої Діви. Коли посуди-

ну наповнити оливою, то не можна до неї додати води або чого иншого, бо вже нема 

місця, так і в Преч. Діві не має місця не тільки первородний, але й усякий гріх, тому що 

вона є повна Божої благодаті" (Ключ Разумінія). 

Василіянський чин на своїй капітулі в Жировичах 1661 року вирішив, щоб замість одно-

го дня святкувати празник Зачаття вісім днів у цілому чині. Це рішення приймали на 

знак подяки Пресвятій Богородиці за її особливу опіку над Уніятською Церквою. 

Українська Католицька Церква в Галичині після проголошення догми про непорочне 

зачаття празник Зачаття Богородиці святою Анною почала називати Непорочним за-

чаттям Пресвятої Богородиці. Львівський Синод (1891) між Богородичними празника-

ми подає празник Непорочного зачаття і наказує святкувати його на спосіб великих Бо-

городичних празників з одним днем перед- і сьома днями попразденства. Собор також 

апробував службу Непорочному зачаттю, яку уклав о. Ісидор Дольницький, і наказав 

служити її у всіх церквах. Давнішу службу Зачаття було переставлено на перед

празденство Непорочного зачаття. Як дивно й чудно Господь Бог приготовляв ту, що 

мала бути Матір'ю нашого Спасителя. Вона — благодатна, свята, пречиста й непороч-

на стала достойним святим кивотом, у якому поселився сам Божий Син. Наш давній 

слов'янський Пролог на день Зачаття Богородиці святою Анною містить таке повчання: 

"Возлюблені, сьогодні твориться початок нашому спасенню. І в лоні праведної Анни, 

після благовіщення ангела, зачинається внучка праведного Єссея, з роду Давида... І 

знайте, возлюблені, що сьогодні празнуємо зачаття Госпожі нашої Пречистої Владичи-

ці Богородиці. Тож радо біжім до її храму, стіймо зі страхом на молитві, чуванням ство-

рім двері небесної світлиці, і прикрасім себе молитвами, милостинею і постом. І так по-

божно проводім, радісно празнуючи святе Зачаття Пречистої Госпожі Богородиці, бо 

вона безупинно молить за нас свого Сина і Бога нашого". 

о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд". 


