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3 січня , 2016 

Неділя перед Різдвом 
 

 



З 3 січня по 10 січня 2016 р.Б. 

    Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

3 січня  9:00 am 
10:00 am 
12:15 pm 

Молитва «Матерів в молитві» 
Служба Божа за парафіян 

Розважання над сторінками 
Святого Письма 

 
о. парох 

Вл. Роберт 
 

Понеділок 4 січня  10:00 am † Микола Стадник Марія Стадник 

Вівторок 5 січня   —  

Середа 6 січня  10:00 am 
5:00 рм 

Великі Царські Часи 
Велика Вечірня зі Службою 

Божою 

о. парох 

 Четвер 7 січня  
Різдво Господнє 

9:00 am 
10:00 am 

Велике Повечір’я з Литією 
 Святкова Різдвяна  
Архієрейська Служба Божа 

Владика Богдан, 
Владика Роберт , 

о. парох 

П’ятниця 8 січня  
Собор Пресвятої 

Богородиці 

10:00 am 
11:00 am 

 Святкова  Служба Божа 
Молебень до Богородиці 

Владика Богдан, 
Владика Роберт , 

о. парох 

Субота 9 січня  
Св. первомуч. 

архдияк.Стефана 

8:30 am 
10:00 am 

† Степан , † Ярослава 

Святкова  Служба Божа 
 
 

родина Малюца 
Владика Богдан, 
Владика Роберт , 

о. парох 

Неділя 
 

10 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, Ільчишин 
Ольгу, Кловер Катерину , Мацєх Ліду , Мисів Анну, Міґелич Надію , Савчак 
Орисю, Сікорську Марію, Стасишин Марію , Тарнавського Бориса, Чабана 
Євгена,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Юрків Юлю 

 
5 січня — Володимир Кудляк 
6 січня — Марія Луцишин 
6 січня — Руслана Василишин 
7 січня — Татяна Семенина 
7 січня — Марія Богай 
8 січня — Василь Чепак 
9 січня — Олександра Чепак 
                  Оксана Сенчина 



. 

 

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

  

 

 

 
 

 

 

   
                                                                                                       

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 . 

    З нагоди світлого празника Різдва Христового і Нового 2016 року шлю всім 
членам парафіяльної ради , братству , сестрицтву , керівникам прицерковних 
організацій та всім парафіянам і прихожаним парафії Покрова Пресвятої Бо-
городиці найщиріші вітання і засилаю пастирське благословення . У ці свят-
кові і радісні дні нехай новонароджене Дитя Ісус дарує Вам всещедрі ласки , 
миру для всього нашого боголюбивого українського народу , злагоди і духов-
ного росту . 
Богом благословенних Різдвяних Свят і щасливого Нового Року. 
Христос Раждається ! Славімо Його ! 

     
 Запрошуємо на спільну Вечерю Щедрого Вечора з святковою програмою , яка відбу-
деться у понеділок , 18 січня 2015 року о 6 годині вечора.  Вартість квитка  - $25. В про-
грамі—колядки, щедрівки , Вертеп і  Різдвяна програма. Просимо Вас придбати  
квитки заздалегідь.  

Вже декілька років здійснюється поширення Вифлеємського Вогню по цілому світі.  
Пластуни поширюють його в українській громаді.  Сьогодні , відразу по завершенню 
Служби Божої, Вифлеємський Вогонь буде запалений в нашій парафії.  Ви можете за-
палити свої свічки і цей Вогонь принести  до своїх домівок.   
 

РІЗДВЯНА КОЛЯДА Цього року традиційно ми матимемо Різдвяну Коляду 10 – го січня 2016 року 
о 3-ій годині дня в  Соборі Святого Володимира. Більше інформації є в летючці в вестибюлі.  



 
 

 
Тропар неділі, глас 6: Ангельські сили на гробі твоїм * і ті, що стерегли, 

змертвіли * і стояла Марія у гробі, * шукаючи пречистого тіла твого. * Поло-
нив Ти ада, та не спокусився ним, * зустрів єси Діву, даруючи життя. * Вос-
креслий з мертвих Господи, слава Тобі.  

 
I Отців, глас 2: Великі подвиги віри, * в джерелі полум’я, як на 

спокійній воді, святі три отроки радувалися; * і пророк Даниїл пастирем 
левів, наче овець, являвся. * їх молитвами, Христе Боже, спаси душі наші.  

 
Слава, і нині: Кондак Отців, глас 6: Рукописаному образові не покло-

нившися, * але неописанним єством захистившися, триблаженні, * в подвизі 
вогню ви прославилися * і, посеред нестерпного полум’я стоячи, Бога ви 
призвали: * Поспішись, о, Щедрий, і скоро прийди як милостивий нам на 
поміч, * бо Ти можеш, якщо воля Твоя. 

 
 Прокімен, глас 4, пісня Отців: Благословен єси, Господи, Боже отців 

наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26).  
 
Стих: Бо праведний єси в усьому, що сTворив Ти нам (Дан. 3,27). 
 
Апостол :до Євреїв 6 , 10—17 
 
 Алилуя, глас 4: Боже, ушима нашими ми почули і отці наші сповістили 

нам (Пс. 43,2) 
Стих: Ти спас нас від Tих, що напасTуюTь нас, і тих, що ненавидять 

нас, засоромив Ти (Пс. 43,8).  
 
Євангеліє : Матея 1, 1-25  
 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1). 
 
 Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 

32,1). Алилуя, тричі.  

Глас 6 



  
Звернення Блаженнішого Святослава щодо святкування Різдва в Рік Божого милосердя 

Вірним Української Греко-Католицької Церкви, особливо тим, які об’єднані в різні мирянські спільно-

ти та організації в парафіях 

Дорогі брати і сестри в Христі! 

З нагоди початку Року Божого милосердя щиро закликаю та заохочую вас до ділення милосердям із бли-

жніми, до об’явлення обличчя милостивого Бога в цьому світі, так часто позначеному людськими страж-

даннями, самотністю, страхом, безнадією. В обставинах війни, в яких опинився наш український народ, 

потреба Божої любові та опіки значно зростає, тому варто пам’ятати, що ми, християни, маємо бути мило-

сердними, як і Отець наш милосердий (пор. Лк. 6, 36). 

У час підготовки до Різдва звертаюся до кожного вірного, до кожної християнської родини та кожної ми-

рянської спільноти, щоб наповнити серця та домівки гостинністю до осіб, які потребують нашого милосе-

рдя, — вимушених переселенців, вдів, сиріт і напівсиріт, поранених, хворих чи звільнених з полону воїнів 

і волонтерів. Запросивши цих людей до своїх домівок чи спільнот для спільного святкування Різдвяних 

свят, ми вітатимемо самого Христа-Подорожнього, бо Він чужинцем був і ми Його прийняли (пор. Мт. 25, 

35). Щоб відкрити «двері милосердя», як про це пише Папа Франциск, потрібно не великих зусиль, а ли-

ше щирого бажання зустрітися з Христом. А це бажання обов’язково приведе нас до найбільш потребую-

чих. Закликаю вас, усіх вірних нашої Церкви, особливо тих, які об’єднані в різні мирянські спільноти та 

організації в парафіях, де разом збираєтеся переживати Різдво Господа нашого Ісуса Христа: звіщайте 

Добру Новину про новонародженого Спасителя, діліться радістю і теплом своїх домівок та сердець, про-

славляйте Господа спільною молитвою у богослужіннях і святочною трапезою, дзвінкою колядою та гуч-

ним вертепом. Моїм прагненням є щоби кожна наша родина спожила цього року Святу вечерю разом із 

вимушено переселеними особами. Я переконаний що кожен із них зробить дійсно присутнім у вашій хаті 

самого новонародженого Спасителя. Приймаючи їх ми приймемо самого Бога, що у своєму Різдві став 

людиною. Комісія у справах мирян нашої Церкви у співпраці з Благодійним фондом «Карітас» та Коорди-

наційною радою душпастирства в кризових ситуаціях допоможуть вам віднайти контактні дані тих потре-

буючих осіб, які на ваше запрошення зможуть розділити з вами велике таїнство Божого милосердя в на-

родженні Спасителя через святкування Різдва. Хай Богородиця – Двері Божого милосердя – опікується 

всіма вами, а Господь сторицею благословить усі ваші добрі починання! 

Благословенного всім Різдва! 

† СВЯТОСЛАВ 



 

 




