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33 НЕДІЛЯ  
13 січня, 2019 

по Зісл. Св.Духа  

Неділя по 
Різдві 

http://pokrova-church.com/


З  13 січня по 20 січня 2019 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

13 січня —  Оксана Сенчина 
      14 січня — Рабосюк Василь 
      15 січня — Захарій Ігор 
      16 cічня — Фірман Оксана 
     18 січня — Романко Іван 
     18 січня — Мігелич Надія 
      19 січня — Галай Петро 
      19 січня— Мисів Орися 
      20 січня — Пронів Ярослав 
 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом 
благословенних   ро-
ків життя, здоров’я і 
здійснення всіх Ва-
ших мрій! 

Пам’ятаймо  молитися за наших старших і хворих парафіян.       
    Владика Роберт Москаль, Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Корнік 
Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Міґелич Надію, Мігелич Михайла, Ма-
кар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин  Марію, Тарнавського Бориса, 
Чабана Євгена ,Чапську Катерину,Чепак Марію, Чепака Богдана, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жерт-
вує 

33 Неділя 
по Зісланні Св.Духа 

Неділя по Різдві 

13 січня 10: 00 ран. 
12:15 ран. 

6 веч. 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

Вечірня з Литією 
 

 
о.парох 

Понеділок 
Обр. Господнє Св.Вас.Великого 

 
 

14 січня 10:00 ран. 
 
 

Служба Божа Вас.Вел. о.парох 
 
 

Вівторок 
 
 

15 січня 10:00 ран. 
 
 

+Ольга (40 днів) Наталя 
Касіян 

Середа  
 
 

16 січня   
— 

 

Четвер 
 

17 січня  —  

П’ятниця 18 січня 10:00 ран. 
5 веч. 

5:30 веч. 
6 веч. 

Служба Божа 
Вел. Повечір’я з Литією  

Вел.освяч.води 
Свята Вечеря 

Вл.Богдан 
о.парох 

Субота  
Богоявлення Господнє 

 

19 січня 10:00 ран. Святкова Служба Божа 

Вел.освяч.води 
Вл.Богдан 

о.парох 

 34 Неділя 
по Богоявленню 

 
 

20 січня 10: 00 ран. 
12:15 ран. 

 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

 
 
 
 

 
о.парох 

 



 

З 19 січня о. Михайло буде здійснювати відвідини парафіян 
і благословення домів Йорданською водою. Священик 
прийде до парафіян, які попередньо повідомлять  його про 
сприятливий  для Вас день та час. 
Будь-ласка, приготуйте стіл з свічкою і образом чи хрестом, 
а також неосвячені релігійні атрибути. 

 

 

Запрошуємо! на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні роз-
починається о 12 год. 15 хв. “Блаженні, що слухають Слово Боже  і  

зберігають Його» 

Після важкої недуги на 92 році земного життя в переддень Різдва Христового 
6 січня відійшла у вічність пані Стефанія Зварич. Парастас відбувся в день її 
іменин 9 січня у Funeral  Home Holowchak, а чин Похорону 10 січня у церкві 
Покрова Пресвятої Богородиці і на парафіяльному цвинтарі. Материнська 

любов нагороджена особливою ласкою Новонародженого Ісуса. “Блаженні 
чисті серцем, бо вони побачать Бога»  

Запрошуємо на спільну Святу Вечерю з урочистою програмою дитя-
чого і дорослого церковних хорів у супроводі гурту “Гармонія” та 
святковою вечерею, яка відбудеться    18 січня 2019 року о 6 годині 
вечора.  Вартість квитка  - $25.Для дітей до 14 років– вхід вільний. 
Просимо Вас придбати квитки заздалегіть.  

 

Порядок Богослужень на Йорданський 
 час . 
 

П'ятниця 18 січня - Навечір’я Богоявлення - 10 год. ранку - Сл. Божа І. 
Золотоустого 

                                                    5 год. вечора - Велике Повечір’я з Литією 
                                                    5:30 год. вечора - Велике освячення води 

                                                          6 год. вечора - Виступ дітей і спільна вечеря 
 

          Субота 19 січня - Богоявлення Господнє - 10 год. ранку - Служба Божа 
                                                                       Велике освячення води 

  
  

 

УВАГА!  На кухні парафії можна купити вареники з грибами, картоплею 
і капустою на Святий Вечір. 

Дорогі парафіяни і прихожани ! В різдвяний час традиційно у Ваші домівки прихо-
дили колядники . Звертаємося з проханням створювати групи колядників і цього 
року , 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 .  



Перший антифон 

Ісповімся Тобі, Господи, всім серцем моїм,* розповім про всі чуда Твої . 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

На раді праведних і соньмі –* великі діла Господні, явлені в усіх волях Його . 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Ісповідування і велич – діло Його* і правда Його перебуває повік віку . 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Молитвами Богородиці: 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний Ти і зволив Ти спасення нашого 
ради воплотитися від святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши чоло-
віком. І розп’ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один у Святій 
Тройці, рівнославимий з Отцем і Святим Духом, спаси нас. 

Третій антифон 

Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликніть Богу, Спасителеві нашому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що родився від Діви, співаємо Тобі: Алилуя. 

Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що родився від Діви, співаємо Тобі: Алилуя. 

Бо Бог – великий Господь і цар великий по всій землі. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що родився від Діви, співаємо Тобі: Алилуя. 

Вхідне: Спаси нас, Сину Божий,* що родився від Діви, співаємо Тобі: Алилуя. 

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв Ти три-
дневне,* щоб нас визволити від страстей.* Життя і воскресення наше,* Господи, 
слава Тобі. 

Тропар: Різдво Твоє, Христе Боже наш,* засвітило світові світло розуміння:* в ньо-
му бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися* поклонятися Тобі – Сонцю 
правди,* і пізнавати Тебе – Схід з висоти.* Господи, слава Тобі. 

І святим, глас 2: Благовістуй, Йосифе, чудеса Давидові, богоотцю.* Ти бачив Ді-
ву, що родила;* з пастирями славословив Ти,* з волхвами поклонився Ти, від ан-
гела вістку прийнявши.* Моли Христа Бога спасти душі наші. 

                               

 



 

 Слава: Кондак святим, глас 3: Днесь радости сповняється божественний Да-
вид,* а Йосиф хвалу з Яковом приносить;* вінець бо прийнявши через споріднен-
ня з Христом, радуються,* і несказанно на землі родженого оспівують, і кличуть:* 
Щедрий, спасай тих, що Тебе почитають. 

I нині: Кондак празника, глас 3: Діва днесь преістотного родить* і земля вертеп 
неприступному приносить.* Ангели з пастирями славословлять,* а волхви зо звіз-
дою подорожують,* бо ради нас родилося дитя мале – предвічний Бог. 

Прокімен, глас 8: Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає 
імені Твоєму, Всевишній  

Стих: Воскликніте Господеві, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу 
хвалі Його  

Прокімен гласа. I святим, глас 4: Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів  

Апостол: Послання Апост ола Павла до Галат ів 1, 11-19. 

Алилуя, глас 1: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає 
твердь . 

Стих: День дневі передає слово і ніч ночі об’являє розуміння . 

Стих: Пастирю Ізраїля, почуй, Ти, що ведеш Йосифа . 

Стих: Уста праведного повчаться премудрости і язик його промовить суд  

Євангеліє від Матея 2, 13–23.  

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, у вертепі народженого царя – 
Христа. 

І ірмос, глас 1: Таїнство чудне бачу і преславне: небо – вертеп, престол херувим-
ський – Діву, ясла – вмістилище, в яких возліг невмістимий Христос Бог. Його 
оспівуючи величаємо. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх. 

Ізбавління послав Господь людям своїм .  

Алилуя, тричі. 

  

 



 
Що ж важливо знати нашим християнам про окроплення йорданською водою та  

відвідини священиком наших домів?   
 

1. Душпастирські відвідини чи візит священика (пароха) до своїх вірних 
(парафіян) з благословенням йорданською водою – це гарний звичай нашої 
Церкви для особистої зустрічі та знайомства вірних зі своїм священиком – 
душпастирем. Такі відвідини відбуваються в період від Богоявління Господ-
нього (19 січня) аж до Стрітення Господнього (15 лютого). 

2. Щоби священик зміг прийти і поблагословити вашу домівку, ви повинні 
уважно слухати оголошення у парафіяльному храмі щодо способу і часу та-
ких відвідин (у парафіях сільських місцевостей оголошують ці деталі відві-

дин по богослужіннях, а в міських парафіях вірні, зазвичай, записуються у храмі або ж домов-
ляються зі священиком особисто). До своєї оселі слід впускати тільки знайомого священика, 
якого ви знаєте в обличчя або бачили у вашому храмі. 

3. Відвідини священика включають наступні моменти: спільну молитву, окроплення оселі 
всієї або ж її частини (як забажає родина) свяченою водою та спілкування зі священиком. Це 
особлива нагода для вірних запитати священика все, що непокоїть або що є незрозумілим у 
справах віри, моралі чи життя Церкви. А для священика – це нагода, щоби дізнатися більше 
про родину, про її потреби, про те, чи родина живе по-християнськи: в мирі з ближніми, чи всі 
охрещені, чи вінчані у храмі, чи відвідують недільні богослужіння, тощо. 

4. Є гарно, коли молитва відбувається у вітальній (гостьовій) кімнаті, а не при вході, в кори-
дорі. На столику або перед іконою запалюють стрітенську (чи іншу) свічку і всі присутні в домі 
беруть участь у спільній молитві. До молитви треба покликати всіх, хто проживає в домі чи 
всіх, хто на той час в домі перебуває (наприклад, гості). 

5. Священик, який приходить до вашої оселі, щоб її благословити, символізує прихід самого 
Ісуса Христа, тому до цього приходу варто приготуватися і серйозно віднестися, бо сам Ісус 
сказав до апостолів: «Хто вас приймає, мене приймає» (Мт 10,40), а  також: «В який же дім 
не ввійшли б ви, скажіть перше: Мир домові цьому! І коли там є котрийсь син миру, мир 
ваш покоїтиметься на ньому; а коли ні, до вас він повернеться» (Лк 10, 5-6). 

6. Запрошувати і приймати священика у своєму домі є привселюдним (публічним) визнан-
ням віри в Ісуса Христа та своєї приналежності до певної парафії, єпархії і Вселенської Хрис-
тової Церкви. Тому, з вдячності за віру Христову і святу Церкву, робіть це щиро і відкрито. 

7. Окроплення йорданською водою символізує очищення дому і всіх, хто в ньому проживає 
від усякого зла силою Ісуса Христа, силою Хреста Господнього та спільною щирою молит-
вою. Особливу силу йорданська вода отримує від джерела всякої сили – від Ісуса Христа, 
Який своїм зішестям у йорданські води, освятив їх. Подібно і сьогодні кожна вода, освячена 
священиком в часі Богоявління, отримує особливу силу відганяти наступи диявола та захи-
щати оселі і людей від всякого зла і всякого гріха 

8. Окроплення йорданською водою не замінює таїнства очищення – Покаяння (Сповіді), яке 
все ж-таки залишається єдиним і необхідним для того, щоб могти єднатися з Господом 
Ісусом Христом у Святому Причасті. 

9. Купання в річках, водоймах чи купелях в день Богоявління є звичаєм нашого народу і не 
має відношення до церковних богослужінь, не замінює обов’язкової присутності на Святій Лі-
тургії у храмі та участі у Великому  йорданському водосвятті. 

10. Присутність священика у вашій оселі є також гарною нагодою віддячитися особисто за 
парафіяльне служіння. Тут йдеться про добровільну грошову пожертву. Гарно, коли христия-
ни беруть активну участь в житті Церкви і матеріально підтримують різні парафіяльні ініціати-
ви. Саме в часі йорданських відвідин можна дізнатися у священика про потреби парафії і в 
чому конкретно можна допомогти чи в яких проектах взяти участь. 



Фільм «Блаженніший» - це другий фільм про Патріарха Йосифа Сліпого, який 
охоплює період його життя і служіння у «вільному світі», а саме від моменту 
звільнення з сибірської неволі у 1963 році до його смерті у 1984 році. Перший 
фільм, який розповідав про репресії і насильну ліквідацію УГКЦ радянським 
режимом, а відтак про 17 років сибірської неволі Патріарха Йосифа, який був 
створений цією ж творчою групою, має назву «Справа «Рифи». 
Робота над фільмом «Блаженніший» тривала понад два роки. За цей час було 
зібрано унікальні відеоматеріали та фотографії, у різних країнах світу записано 
десятки інтерв’ю очевидців. Фільм розповідає про три ключові теми у служінні 
Патріарха: розвиток богословської освіти, відновлення і розвиток східного 
монашества, розбудова патріархату. 
Переглянувши цей фільм, глядачі отримають важливі знання про історію УГКЦ у 
вільному світі у другій половині двадцятого століття, матимуть нагоду краще 
пізнати важкий життєвий шлях Патріарха, його духовний подвиг, його мрії та ідеї. 


