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З  20 січня по 27 січня 2019 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

20 січня—Ярослав Пронів 
21 січня—Оксана Пронів 
22 січня—Христина Мігелич 
                   Стефанія Захарко 
25 січня—Богдан Клюфас 
                   Ігор Фірман 
                   Григорій Паліш 
27 січня—Роман Женчур 

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, Ільчи-
шин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, 
Міґелич Надію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Па-
лку Марію, Павлишин  Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катери-
ну,Чепак Марію, Чепака Богдана, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 20 січня 10: 00 ран. 
12:15 ран. 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

о.парох 

Понеділок 
 
 

21 січня 10:00 ран. 
 
 

Служба Божа  
за здоров’я 

Марії Кріслатої 

Родина 
Дроздовських 

 
 

Вівторок 
 
 

22 січня  
 

 
— 

 

Середа  
 
 

23 січня  —  

Четвер 
 

24 січня  —  

П’ятниця 25 січня  --  

Субота  
 

26 січня 10:00 ран. +Анна, +Іван, +Катерина Михайло Не-
чипорук 

  Неділя 
 
 

27 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 них день та час. 
Будь-ласка, приготуйте стіл з свічкою і образом чи хрестом, 
а також неосвячені релігійні атрибути. 

Тиждень молитви за християнську єдність заплановано на 18-25 
січня 2019 року, в якому християни всього світу візьмуть участь в 
молитві за видиму християнську єдність.  Темою Тиждень молитви 
за єдність християнства цього року є “Справедливість, єдина спра-
ведливість, яку будеш проводити” Второзаконня 16: 18-20). За дани-
ми Греймура Екуменічного та Міжрелігійного інституту (ГЕІІ). . . 
Християнські спільноти “знову усвідомлюють свою єдність, коли во-
ни об'єднуються у спільну зацікавленість і спільну реакцію на не-
справедливу реальність. Лише, прислухаючись до молитви Ісуса, 
«щоб вони всі могли бути одним», ми можемо свідчити про живу 
єдність у різноманітності. Саме завдяки єдності в Христі ми зможемо 
боротися з несправедливістю і служити потребам її жертв »  

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

зберігають Його» 
 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОДРУЖЕННЯ! Цього року  Всесвітній День Одружен-
ня відзначається  10 лютого.  “Всесвітній День Одруження шанує чоловіка і 

дружину як засновників сім’ї, підвалину нашого суспільства. Віддається 
честь їхній вірності, жертвенності і радості в щоденному подружньому жит-
ті”. Комітет Родини нашої єпархії  вшановує ювілеї подружніх пар, які бу-
дуть святкувати  в 2019 році. З нагоди ювілею подружнім парам буде вруче-

на грамота від Владики Богдана 25 лютого у Всесвітній День Одруження. 
Просимо зголоситись цьогорічних ювілярів і подати свої прізвища і імена до 
нашої канцелярії. 

 

 Висловлюємо щиру подяку всім організаторам і учасникам за під-
готовку і проведення Спільної Святої Вечері та Щедрого вечора;а 
також керівнику хорів, дизайнеру реклами, всім нашим хористам –
колядникам, відповідальній за культосвітню роботу, гурту 
“Гармонія», працівникам кухні , всім жіночкам, які спекли солодке 
печиво та всім  парафіянам і численним гостям Святої Вечері Щед-
рого Вечора  

У Різдвяні Свята до помешкань наших парафіян і прихожан завітали  
колядники з нашої парафії, які вістували  про прихід  Спасителя—
Новонародженого Ісуса. Українська коляда  - це різдвяний гімн  подяки 
Воплоченому Синові  за те, що Він одягнувся в людську природу, щоби  
людину  наблизити до Бога. Цьогорічна  парафіяльна коляда принесла 
дохід для парафії у сумі  8245 дол. Щира подяка організаторам, колядни-
кам і господарям, які запросили гостей до своїх домівок. 



Неділя по Богоявленні 

Перший антифон 

Во ісході Ізраїлевім із Єгипту,* дому Якова із людей варварів  Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стала Юдея святиня його,* Ізраїль – володіння Його  Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Море виділо і побігло,* Йордан повернувся назад  Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Що з тобою, море, що Ти побігло,* і з тобою, Йордане, що Ти повернувся назад? Приспів: Молитвами Богороди-
ці,* Спасе, спаси нас. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приспів: Молитвами Богородиці,* 
Спасе, спаси нас. 

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

Єдинородний Сину...  

Третій антифон 

Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликніть Богу, Спасителеві нашому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

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

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Вхідне: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Тропар, глас 1: Коли в Йордані хрестився Ти, Господи,* Троїчне явилося поклоніння:* бо Родителя голос свідчив 
Тобі,* возлюбленим Сином Тебе називаючи;* і Дух у виді голубинім засвідчив твердість слова.* Явився Ти, Хрис-
те Боже,* і світ просвітив, слава Тобі. 

Тропар Предтечі, глас 2: Пам’ять праведного з похвалами* і Тобі вистачає свідчення Господнє, предтече,* бо Ти 
показався воістину і від пророків чесніший,* бо у струях сподобився хрестити Проповіданого.* Тому за істину 
пострадав Ти, радуючися,* благовістив Ти і тим, що в аді, Бога, явленого в тілі,* що взяв гріх світу і подає нам 
велику милість. 

Слава: Кондак Предтечі, глас 3: Перше неплідна днесь Христового предтечу родить* і він є сповненням усякого 
пророцтва,* бо кого пророки проповідували,* на того він у Йордані руку поклав.* Явився Божого Слова пророк, 
проповідник, разом і предтеча. 

І нині: Кондак, глас 4: Явився єси днесь вселенній* і світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас,* що зі зрозумін-
ням оспівуємо Тебе:* Прийшов єси і явився єси – Світло неприступне. 

Прокімен, глас 4: Благословен, хто йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і явився нам  

Стих: Сповідуйтеся Господеві, бо він благий, бо на віки милість Його  

 Апостол: .Послання Апост ола Павла до Ефесян 4, 7-13.      Діяння Апостолів 19, 1-8. 

Алилуя, глас 4: Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців  

Стих: Глас Господній над водами, Бог слави загремів, Господь над водами великими 

 
Євангеліє від Матея 4, 12-17.       Євангеліє від Івана 1, 29-34.  

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, царя – Христа, що хрестився в Йордані. 

І ірмос, глас 2: Не зуміє ніякий язик достойно благохвалити, тривожиться й ум, і то надсвітній, коли оспівує Тебе, 
Богородице; одначе Ти, благая, прийми віру, бо любов нашу божественну знаєш, бо Ти є християн заступниця, 
Тебе величаємо. 

Причасний: Явилася благодать Божа спасительна всім людям (Тт. 2,11). 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. 


