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13 травня, 2018
НЕДІЛЯ
СЛІПОРОДЖЕНОГО

.
Христос

Наступна неділя

Воскрес

20 травня, 2018
НЕДІЛЯ

Із Мертвих,

Апостол:

Смертю Смерть

Діяння 16.16—34

Подолав, і Тим,

Євангеліє:

Що в Гробах,

Івана 9.1—38

Життя Дарував

З 13 травня по 20 травня 2018 р .Б.
День

Дата

Неділя

Час

Інтенція

Хто Жертвує

10: 00 ран.

Бож. Літургія Ів. Зол.

о. парох
Вл. Роберт

САМАРЯНКИ
ДЕНЬ МАТЕРІ

13 травня

Понеділок

14 травня

Вівторок

15 травня

Середа

16 травня

6: 00 веч.

Четвер
ВОЗНЕСІННЯ
ГОСПОДНЄ

17 травня

10: 00 ран.

П’ятниця

18 травня

6: 00 веч.

Субота

19 травня

Неділя

СЛІПОРОДЖЕНОГО

20 травня

12 : 15 дня
5 : 30 веч.

7: 00 веч.

Розв. над стор.Св. Письма.
Духовна конференція
+Олег Козловський

родина

—
Вечірня з Литією
Служба Божа за парафіян

Молебень до Богородиці

о. парох
о. парох

о. парох

—

10: 00 ран.
12 : 15 дня

Бож. Літургія Ів. Зол.
Розв. над стор.Св. Письма.

о. парох
Вл. Роберт

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.
Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Корнік
Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин Марію,Стасишин Марію,
Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Еmilie Woak

Вітаємо з Днем Народження!

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

13 травня — Наноцький Олександр
14 травня — Біда Володимир
16 травня — Фірман Тарас
17 травня — Яніга Володимир
17 травня — Михайлів Ярослава
18 травня — Балешта Ольга
18 травня — Балешта Христина
20 травня— Іваницька Віра

ІІІ ВСЕАМЕРИКАНСЬКА МОЛОДІЖНА ПРОЩА "Завжди радійте,
невпинно моліться, за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо
вас" (1Сол. 5-17) До уваги української християнської молоді Америки і
тих, хто себе відчуває молодим незважаючи на свій вік! До уваги всіх,
хто хоче гарно і змістовно відпочити !!! Пармська єпархія УГКЦ в рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» запрошує всіх бажаючих взяти участь у ІІІ-ій Всеамериканській Молодіжній
Прощі, яка цього року пройде під назвою "Молитва - дорога до Бога".
Проща відбудеться з благословення Владики Богдана (Данила) і за
участю Владики Венедикта з 01 червня по 03 червня 2018 р.Б у нашій
парафії.
В неділю 20-го травня 2018 року Укр. Католицькі парафії відзначатимуть в парафії Святого Андрія свято П'ятидесятниці - Зіслання Святого
Духа. В 2-ій годині буде служитися Панахида за душі усопших парафіян.
Відразу після Панахиди буде процесійна хода від храму Св. Андрія до
пам'ятника воїнам УПА, де буде відслужена Панахида за воїнів, які віддали своє життя за свободу Укр. народу.
Сьогодні, в неділю 13 травня
о 12год. 15 хв.– розважання над стор. Св. Письма. Запрошуємо!
В неділю 20 травня, під час Божественної Літугії , відбудеться Перше
Святе Причастя для дітей нашої парафії, а в суботу 19 травня, о 5 годині
вечора, буде проводено заключне заняття і уділено Тайну Покаяння.

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в
нашій парафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під
Покровом Богородиці”. Запрошуються усі бажаючі незалежно від від віку
сьогодні у неділю 13 травня о 5:30 вечора на науку “Пояснення Божественної Літургії Ів. Золотоустого. Вхідні молитви. Проскомидія”, яку проводитиме о.Михайло.
Запрошуємо наших парафіян взяти участь у конвенції про євангелізацію та місію “ Planting Crosses growing church one community at a time”,
яка прохлдитиме в нашій парафії 9 червня з 11 год. ранку до 5 год. вечора . Прохання до бажаючих взяти участь—зголоситись в найближчому
часі до о.пароха.

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ – ВІД ВОЗНЕСІННЯ ДО ЗІСЛАННЯ Кожного
року від Вознесіння ГНІХ і до Зіслання Святого Духа церква закликає нас
взяти участь в духовних заходах Декади місійності. Ми покликані відкрити і збагнути, що наші сім’ї та парафіяльні спільноти є місійними. Отже,
наша місія – приймати Христа глибше в наше щоденне життя, нести Добру Новину поза наші спільноти і підтримати тих, хто розширює межі
Божого Царства місійною діяльністю і капеланством. Молімось, щоб Господь відновив наше життя в Бозі силою і діянням Святого Духа.
СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ВСІХ МАТЕРІВ З ДНЕМ МАТЕРІ!

\

Прийміть
.
в цей день вітання наші щирі.Ми дякуєм Богу, що ви у нас є
Хай силу й здоров’я Господь вам дає.Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло,Щоб у житті було чому радіти,
А смутку в душі ніколи не було.

НЕДІЛЯ СЛІПОРОДЖЕНОГО

Тропар воскресний, глас 5: Собезначальне Слово От цю і Духові, * від Діви роджене на спасення наше, * оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо благоволив плоттю зійти на хрест * і смерть
перетерпіти, і воскресити умерлих * славним воскресенням Своїм.

Слава: Кондак, глас 4: На душевних очах осліплений, * до Тебе, Христе, приходжу, як сліпий від народження; * в покаянні кличу до Тебе: * Ти в темряві світло пресвітле.
I нині: Кондак Пасхи, глас 8: Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний, * та адову зруйнував Ти силу, * і воскрес єси як переможець,
Христе Боже, * жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся, * і
Твоїм апостолам * мир даруєш, * падшим подаєш воскресення.

му .

Прокімен, глас 8: Помоліт ься і воздайт е Господеві, Богу нашоСтих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його.
Апостол: Діяння 16, 16-34
Алилуя, глас 8: Споглянь на мене і помилуй мене.
Стих: Ст опи мої направ по слову Твоєму.
Євангеліє: Івана 9, 1-38

Причасний: Тіло Христ ове прийміт ь, дж ерела безсмерт ного
споживіть.
Другий: Хваліт е Господа з небес, хваліт е Його в вишніх Алилуя, тричі.

Catechetical sermon on the Divine Liturgy
#15 – дві сходини перед виходом
Не існує очевидних процесійних виходів під час богослуження, окрім Архиєрейської Літургії, яку очолює єпископ. Простою необхідністю вийти священнослужителям і вірним після богослуження та залишити святе місце, викликали пізніші зміни, які не були зовсім логічними. Як ми вже говорили, в найдавнішій епосі було
наказано: "Вийдімо в мирі!" І люди відповідали: "В імені Господнім!" І духовенство (крім молодшого пресвітера) просто виходили з церкви у зворотному порядку,
у якому вони увійшли. Незабаром стало звичаєм, щоб єпископ зупинився, перш
ніж підійти до дверей церкви і промовив молитву. Тема цієї молитви була пов'язана з днем свята. У наш час деякі з цих стародавніх молитов були зібрані та опубліковані, і їх знову можна почути в наших церквах. Після завершення цієї молитви,
духовенство виходить із церкви.
Сьогодні ця частина Літургії є дещо відмінною. Заклик: "В мирі вийдімі!" є мертвим. Відразу після відповіді вірних, диякон закликає: "Господу помолімся". Священик, як правило, молодший пресвітер, серед багатьох інших хто служить разом
з єпископом, виходить із святилища і ставши перед іконою Христа, або ж біля тетраподу ближче до людей промовляє молитву для роздавання антидору, тобто хліба, залишеного після Літургії, але не посвяченого, просто благословенного (як
правило, під час гимну до Божої Матері під час Анафори). Спочатку духовенство
(крім священика, який роздаватиме антидор), повернеться назад до входу в церкву. З часом була додана остання молитва, так зване останнє прощання, назване молитвою заамвонною в слов'янському тексті Літургії; технічно, "з амвону", яка спочатку була піднятою платформою в центрі нартексу, місцем у церкві, з якої читали
Писання, на якому співці стояли та співали. З часом воно було перенесено ближче
до святилища і стало частиною платформи, відомої як Солея.
Святий Іван Золотоустий, як відомо, першим проповідує з амвону. Ці "заамвонні"
молитви, які звичайно відображали тему празника і були введені до служби в деяких місцях сьогодні, хоча не біля дверей церкви. Якщо промовляти будь-яку з
цих "замвонних молитов", вона зазвичай замінює молитву антидору, що читається
перед іконою Христа, або перед тетраподом. Сьогодні, після закінчення молитви
(антидору або заамвонної), Літургія завершується подібним чином, як Літургія Часів. Простий вихід духовенства було замінено на багато складніше завершення богослуження.

