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З 21 жовтня 28 жовтня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

   22 жовтня—Ірина Кордуба 
   24 жовтня— Владика Роберт Москаль 
   25 жовтня—Йосиф Литвин  
   26 жовтня—Мар’яна Горохівська 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом бла-
гословенних   років 
життя, здоров’я і здійс-
нення всіх Ваших 
мрій! 

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

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

21 Неділя 
по Зісланні Св.Духа 

 

21 жовтня 10: 00 ран. 
12:15 дня 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

 

 
 

о.парох 

Понеділок 
 

22 жовтня 10: 00 ран           +Микола,+Іванка,+Омелян                     Оксана Гальчук 

Вівторок 
 

23 жовтня 10: 00 ран 
 
 
 

     + отець Іван Тилявський Роман Боднарук 

Середа 24 жовтня 9: 00 ран      За здоров’я Богдана Чепака                      Родина Чепак 

Четвер 
 

25 жовтня   
—  

 

П’ятниця 26 жовтня 9: 00 ран +Сергій (9 день) Петро, Леся Стой-
ків 

Субота  
 
 

27 жовтня 10: 00 ран.  +Гордій Пасіка (1 рік),  
за упокій душ 

родина 

 22 Неділя 
по Зісланні Св.Духа 

 

28 жовтня 10: 00 ран. 
12:15 ран. 

 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

 

 
о.парох 

 



 

 

 

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів  ок-
ремих проектів реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, вхі-
дної брами, реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекларувати 
свої пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму пожертви 
можна сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяльному офісі.  

 

 

                                

 

 

КАТЕХИЗАЦІЯ ДІТЕЙ . ДИТЯЧІ ХОРИ. 
 Дорогі батьки! З Проводяться катехитичні заняття дітей по групах , а також  підго-
товку до Першої Сповіді і Першого Урочистого Причастя дітей 8-9 років.    
Просимо батьків зголошуватись і записувати своїх дітей у катехитичні і хорові кла-
си. 

 Запрошуємо!  
запрошуємо на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні розпочинається о 
12 год. 15 хв. “Блаженні, що слухають Слово Боже  і  зберігають Його» 

 

  ВАРЕНИКИ! Ми маємо велике замовлення на вареники і потребуємо Вашої 
допомоги Велике прохання до всіх парафіян і прихожан приходити кожну сере-
ду виготовляти вареники.   

НАША ПОДЯКА 
Білінським Мирону і Галі за пожертву $3000 та та Олі і Михайлу Мігелич за пожер-
тву $200 на реконструкцію парафіяльного цвинтара. 
“Блаженні милосердні — бо вони зазнають милосердя». 

З нагоди посвячення ікон і 30-ти ліття освячення катедри парафія Собору 
Св. Йосафата в Пармі запрошує на Архиєрейську Божественну Літургію у 
суботу,10 листопада 2018 року. 2 год.дня—Божественна Літургія та  Освя-
чення Ікон, 4 год. дня—Перекуска( Астродом), 5 год. веч.—Святкова 
Програма та відзначення  жертводавців, 6 год.веч.—Бенкет. Прохання 
надіслати відповідь до 1 листопада 2018 року.  
Контактний тел. 440-886-2108   

Сердечно дякуємо Преосвященному Владиці, всечеснішим 
отцям , які служили святочну Службу Божу, керівнику та 
членам церковного хору, керівнику і всім дітям, які прий-
мали участь в святковому концерті, ведучим концертної 
програми, дизайнерам реклами , адміністратору залі, пра-
цівникам кухні, жінкам, які спекли солодке,  відповідаль-
ному за озвучення, декораторам залі та всім парафіянам і 
гостям.  З ласки Божої, в своє 45-ліття, ми втішаємося сво-

їми поважними надбаннями, але за всім цим стоїть великий труд, десятків, а радше 
сотень людей : душпастирів ; тих, що заснували; тих, що стояли в проводі парафії, 
починаючи від першої парафіяльної ради і по сьогоднішній день; тих, хто самовід-
дано працював і працюює, жертвував і жертвує свій час і дорібок для добра і розбу-
дови парафії.   
Нехай Матір Божа всіх нас покриває Своїм Материнським Покровом . 

 Сповіщаємо парафіян, що 14 жовтня на 94 році життя відійшла у вічність одна з фундато-
рів парафії, побожна парафіянка і невтомна трудівниця пані Марія Сасишин. Пречиста 
Діва Марія запросила душу Марії у свято Покрова Пречистої Богородиці.Зберігаймо про 
неї світлу память і молімся за її душу. 
Висловлюємо  щирі співчуття нашому дяку Петру Стойківу і дружині Лесі з приводу пе-
редчасного відходу у вічність їхнього сина Сергія на 57 році життя після важкої хвороби. 
Молімся, за душу Сергія, щоби Милосердний Господь  поселив її у місці , де святі і правед-
ні спочивають. 



 
                               

Неділя 21-ша по Зісланні Святого Духа. Свв. Отців VII Вселенського Собору. 

 
Тропар, глас 4: Світлую воскресення проповідь* від ангела взнавши, Господні 
учениці,* і прадідне осудження відкинувши,* апостолам, хвалячися, мовили:* 
Повалилася смерть, воскрес Христос Бог,* даруючи світові велику милість. 
 
I Отців, глас 8: Препрославлений Ти, Христе Боже наш,* світила на землі – от-
ців наших оснував Ти* і ними до істинної віри всіх нас направив Ти.* Багатоми-
лосердний, слава Тобі. 
 
Кондак, глас 4: Спас і Ізбавитель мій* із гробу як Бог* воскресив від узів зем-
нороджених* і врата адові сокрушив,* і як Владика* воскрес тридневний. 
 
Слава: Кондак Отців, глас 6: Ти – із Отця несказанно возсіявший Син* – з же-
ни родився подвійний єством.* Його видячи, не відрікаємося виду зображен-
ня,* але його, благочесно написавши, вірно почитаємо.* I ради того Церква, де-
ржачи істинну віру,* цілує ікону вочоловічення Христового. 
 
I нині: Богородичний, глас 6: Заступнице християн непостидна,* молитвенице 
до Творця незамінна,* не погорди голосами молінь грішників,* але випереди 
як благая з поміччю нам, що вірно співаємо Тобі:* Поспішись на молитву і ско-
ро прийди на моління,* заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що почитають 
Тебе. 
 
Прокімен, глас 4: Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти . 
 
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти дуже величний . 
 
Прокімен Отців, глас 4: Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хваль-
не, і прославлене ім’я Твоє на віки . 
 
Ряд.: Апостол: Послання Апост ола Павла до Галат ів 2, 16-20. 
 
Отців: Апостол: Послання Апост ола Павла до Євреїв 13, 7-16. 
 
Алилуя, глас 4: Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і спра-
ведливости  
Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня . 
Стих: Бог богів, Господь мовив, і призвав землю від сходу сонця до заходу . 
Стих: Зберіть Йому преподобних Його, що заповідують завіт Його в жертвах . 
 
Ряд.:.Євангеліє від Луки 8, 5-15. 
 
Отців: Євангеліє від Йоана 17, 1-13. 
 
Причасний, глас 4: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх  
Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала  
. Алилуя, тричі. 



 
 

 

НЕДІЛЯ ОТЦІВ VII ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ 
 

Ти – із Отця несказанно возсіявший Син – з жени родився подвійний єством. Його 
видячи, не відрікаємося виду зображення, але його, благочесно написавши, вірно 

почитаємо. І ради того Церква, держачи істинну віру, цілує ікону вочоловічення 
Христового.  

(кондак Отців 7 Вселенського Собору) 
 
 

 Пам’ятні події завжди відзначені в наших календарях іншим кольором чи шри-
фтом. Для нас це є певним знаком, щоб звернути увагу і пригадати собі, про що 
воно пригадує. І ось сьогодні Церква споминає Святих Отців сьомого Вселенського 
Собору, оскільки саме вони підтвердили правдивість вшанування ікон Господа та 
святих. 

 
У VIII столітті у Візантії поширився рух, прихильники якого почали викидати зі 
своїх домівок зображення Бога та святих на іконах. Вони почали наголошувати на 
тому, що жоден образ не може відтворити реальну сутність в усій її повноті. Проте, 
завданням зображення (ікони) не є повне відтворення цієї сутності, воно викорис-
товується лише як знак (символ), як засіб, який полегшує сприйняття сущого, по-
дібно до того, як люди для цього використовують букви і тексти. Ось тому 787 ро-
ку в м. Нікеї були зібрані єпископи на Вселенський Собор, який проголосив: 
 

 іконошанування узгоджується з євангельською проповіддю, воно є доказом то-

го, що Бог-Слово втілився істинно; 

  

ікони (зображення Ісуса Христа, Марії, ангелів, святих) мають пропонуватися віру-
ючим для вшанування й поклоніння; 

  

споглядання ікон-образів спонукає віруючих згадувати про первообрази, вклоня-
тися саме їм; 

  

проте, вшановуючи ікони, слід утримуватися від такого поклоніння, яке належить 
одному лише Богові. 
 

Такі події пригадують нам про те, що і в минулі віки Христова Церква була знева-
жувана різними богословськими течіями, які відтягували людей від Бога. Чи в наш 
час нам таких «героїв» не бракує? Чи і сьогодні «пастирі» не провадять хибною 
дорогою? 
 
В Євангелії від Івана (17, 1-17) чуємо Архиєрейську молитву Ісуса Христа за усіх 
нас: «Молю ж за них: не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони 
– твої» (Ів. 17,9). Господь звертає свою молитву до Небесного Отця за усіх нас. І 
саме Йому ми завдячуємо тій правді про Бога, саме Йому ми поклоняємося в іко-
нах. Звертаємося своїми думками чи словами до Всевишнього у всіх своїх потре-
бах, труднощах чи радощах, засмучені чи втішені… 


