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32 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
Неділя Святих
6 січня, 2019

Покрий нас

Наступна неділя

Чесним Твоїм

33 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа

Покровом

І ізбав нас від
Усякого зла.
.

Неділя по
Різдві

13 січня, 2019
Апостол—до Галатів
1.11-19
Євангеліє—Матея
2.13-23

З 6 січня по 13 січня 2019 р .Б.
День

Дата

Неділя перед Різдвом Навечір’я Різдва Христового

6 січня

Понеділок
Різдво Господнє

7 січня

Вівторок

8 січня

Собор Пресвятої Богородиці

Час

Інтенція

9 год. ран.
Молитва Матерів в молитві
10: 00 ран.
Служба Божа
12:15 дня
Розв.над Св.Письмом
5 год.00хв. Вел. Вечірня зі Сл.Божою

Хто Жертвує
о.парох

9:00 am
10:00 am

Велике Повечір’я з Литією
Святкова Різдвяна Служба Божа

о.парох

10:00 am

о.парох

11:00 am

Святкова Служба Божа
За здоров’я Анни,Йосифа,Оксани
Молебень до Богородиці

10:00 am

Святкова Служба Божа

о.парох

о.парох

Середа

9 січня

Четвер

10 січня

—

о.парох

П’ятниця

11 січня

—

о.парох

Субота

12 січня

—

о.парох

32 Неділя
по Зісланні Св.Духа
Неділя по Різдві

13 січня

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

о.парох

Св. првмч.архдияк.Стефана

10: 00 ран.
12:15 ран.

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, Ковальчик Євгенію, Міґелич Надію, Мігелич
Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину,Чепак Марію, Чепака Богдана, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak

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

Вітаємо з Днем Народження!
5 січня — Володимир Кудляк
6 січня — Марія Луцишин
6 січня — Руслана Василишин
7 січня — Татяна Семенина
7 січня — Марія Богай
7 січня — Григорій Дутка
8 січня — Василь Чепак
9 січня — Олександра Чепак
Оксана Сенчина

З нагоди світлого празника Різдва Христового і Нового 2019 року шлю
всім членам парафіяльної ради , братству , сестрицтву , керівникам
прицерковних організацій та спільнот всім парафіянам і прихожаним
парафії Покрова Пресвятої Богородиці найщиріші вітання і засилаю
пастирське благословення . У ці святкові і радісні дні нехай новонароджене Дитя Ісус дарує Вам всещедрі ласки , миру для всього нашого
боголюбивого українського народу , злагоди і духовного росту .Богом
благословенних Різдвяних Свят і щасливого Нового Року. Христос
Раждається ! Славімо Його !
Парох-отець–Крилошанин Михайло Дроздовський.

Порядок Богослужень на Різдвяний час .
Неділя , 6 січня - Навечір’я Різдва —
9 год. ран.-Молитва Матерів в молитві
10: 00 ран.– Недільна Служба Божа
12:15 дня — Розв.над Св.Письмом
5 год. вечора—Велика Вечірня зі Службою Божою
Понеділок, 7 січня — РІЗДВО ХРИСТОВЕ —
9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією
10 год. ранку— Святкова Різдвяна Служба Божа
Вівторок, 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

Запрошуємо на спільну Святу Вечерю з урочистою програмою дитячого 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.
Запрошуємо! на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні розпочинається о 12 год. 15 хв. “Блаженні, що слухають Слово Боже і
зберігають Його»
Дорогі парафіяни і прихожани ! В різдвяний час традиційно у Ваші домівки приходили 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 .
УВАГА! В офісі нашої парафії можна придбати Різдвяні колекційні марки 2019 року, виготовлені нашою єпархією. Звертатись до секретаря парафії.
УВАГА! На кухні парафії можна купити вареники з грибами, картоплею
і капустою на Святий Вечір.

Тропар, глас 7: Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* отворив Ти розбійникові рай,* мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику милість.
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.
Тропар, глас 4: Готуйся, Вифлеєме, розкрийся всім, Єдеме,* красуйся, Євфрате,* бо дерево життя в вертепі розквітнуло від Діви.* Її лоно раєм мисленним явилось, в якому – божественний сад.* 3 нього ївши, будемо жити – і не
як Адам, помремо.* Христос раждається, щоб оновити упалий колись образ.
Слава: Кондак Отців, глас 6: Рукописаному образові не поклонившися,*
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.
І нині: Кондак, глас 3: Діва днесь гряде, щоб невимовно родити у вертепі
предвічне Слово.* Радій, вселенно, почувши це,* прослав з ангелами й пастирями* того, що хоче явитися дитям малим – предвічного Бога.
Прокімен, глас 4: Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і
прославлене ім’я Твоє на віки .
Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив Ти нам .

Послання Апостола Павла до Євреїв 11, 9-10; 17-23; 32-40.
Алилуя, глас 4: Боже, вухами нашими ми почули і отці наші сповістили нам
Стих: Ти спас нас від тих, що напастують нас, і тих, що ненавидять нас, засоромив Ти

Євангеліє від Матея 1, 1-25.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала
Алилуя, тричі.

РІЗДВЯНЕ ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США
ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ
АМЕРИКИ
Христос Рождається!
“Сьогодні Христос народжується в Вифлеємі від Діви, сьогодні Безпочатковий починається і Слово стає тілом; небесні сили радіють і земля з людьми веселиться; мудреці
Владиці дари приносять і пастирі подивляють Народженого. Ми ж раз у раз виголошуємо: Слава во вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління.” (Стихира Утрені Різдва)
У літургійних текстах Різдва Христового часто повторюється слово “сьогодні” і до нас усіх
лунає заклик відповідати на Боже запрошення. Еммануїл – з нами Бог, прийшов у світ понад дві тисячі років тому, і Його привітали пастухи та царі, поклоняючись та приносячи Йому дари. Для того, щоб прийняти цю різдвяну радість у своє життя, нам також слід наслідувати пастухів, прийшовши до наших парафіяльних церков, поклонитися новонародженому
Цареві, покірно та з вірою віддаючи Йому честь, Сповнитися надією. Кожного року ми частіше думаємо про новонародженого Ісуса Христа саме у різдвяний час. До глибини душі
нас торкає сцена народження Божого Сина, спонукаючи особисто Його пізнавати та іти слідом за Ним у нашому повсякденному житті. Однак, цикл різдвяних свят відходить, і турботи нового року відволікають нас від ясел, у яких перебуває Новонароджений Спаситель.
Нам слід не лише наблизитися до Христа, але прийняти тверду постанову, щоб прийняти
Його, як нашого Господа і Спасителя. Інколи, цей крок стає дедалі важчим. Нехай Господь
зішле на нас благодать прийняти Його до наших сердець! Ангел сказав: “Бо сьогодні вам
народився в місті Давида Спаситель”. Словами “вам” чи “для вас”, Ангел наголошує, що
Христос прийшов саме ради нас. Саме тут Різдво стає чимось особистим. Недостатньо абстрактно сказати, що ми віримо у прихід Христа на землю. Хоч багато людей це кажуть, але
все ще перебувають у пошуку живого Бога. Недостатньо сказати, що Христос прийшов ради спасіння когось іншого. Ми ніколи не зможемо бути спасенними, поки не збагнемо, що
Христос прийшов ради мене. Він помер за мене. Він воскрес з мертвих ради мене. Дві тисячі років тому Бог послав нам подарунок, який був обгорнутий в полотняний одяг і лежав у
яслах. Ісус є Божим Різдвяним подарунком для нас, однак, ми ніколи не зможемо збагнути
цього Таїнства та пережити цю Різдвяну радість, поки особисто не приймемо Божий дар –
Господа Ісуса Христа до себе. Ми стоїмо перед вибором, як нам зустріти це Боже Дитятко.
Чи іти Йому на зустріч і запросити до свого серця? Чи співати з ангелами, чи через свої щоденні турботи не змогти прийти поклонитися Йому народженому у яслах? Чи відкрити наші
серця і наші домівки для Ісуса? Радісно привітаймо сьогодні Еммануїла – Бога, який є з нами. І нехай ця особиста зустріч з Ним, живим Богом, спонукає нас поділитися цією
“Доброю Новиною” з іншими. Цю новину пастухи отримали від ангелів. Якщо ми хочемо
пережити справжню радість, яку Ісус дарує для нас, нам слід поділитися нею з іншими! Ділячись тим, чим нас Бог так щедро обдарував, ми отримаємо ще більший дар – радість,
яка є тільки в Ісусі Христі, нашому Спасителеві. Ця радість випливає з відносин із Тим, хто
ніколи не змінюється, з Тим, Хто нас ніколи не залишає, з нашим Господом Ісусом Христом, Спасителем. У цей різдвяний час, прийдімо в наші церкви і особисто зустріньмо цю
велику радість. Торкнімося Життєдайного Христа і глибоко переживши цю зустріч з Ним,
поділімося “Доброю Новиною” з тими, кого ми зустрічаємо в нашому повсякденному житті,
і скажімо один одному: “З нами – Бог!”
Христос Рождається!
+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ Єпископ Стемфордської єпархії
+ Преосвященний Андрій Рабій Ап. Адміністратор Філадельфійської Архиєпархії
+Преосвященний Венедикт Алексійчук Єпископ Чіказької єпархії святого Миколая
+Преосвященний Богдан Данило (автор) Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата
+Преосвященний Іван Бура Єпископ-Помічник Філадельфійський

