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Покрий нас

Наступна неділя

Чесним Твоїм

36 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа

Покровом

3 лютого, 2019
Ап.—2 Кор.6.16-7.1

І ізбав нас від
Усякого зла.
.

Євангеліє—
Матея15.21-28

З 27 січня по 3 лютого 2019 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя

27 січня

10: 00 ран.
12:15 ран.

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

о.парох

Понеділок

28 січня

10:00 ран.

+Євген Гой

Юрій Костенко

Вівторок

29 січня

10:00 ран.

Середа

30 січня

10:00 ран.

+Стефанія,+Григорій

Четвер

31 січня

7 год. веч.

+Іван Барановський
(9 днів)

П’ятниця

1 лютого

--

Субота

2 лютого

—

Неділя

3 лютого

9:00 ран.
10: 00 ран.
12:15 ран.

Сл.Божа на вс.прохання Ірина БуртоЛюбов,Меланія,Марта...
ва

Молитва”Матерів в молитві»

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

Зеновій,Ігор
Дозя,НаталяКрі
слаті

о.парох

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, 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!
27 січня - Роман Женчур
Ігор Фірман
28 січня - Олег і Ірина Тимчак
Леонід Панасюк
29 січня - Оксана Сенчина(ювілей) Орест Грай
30 січня - Ольга Іваськів
31 січня - Мирослава Стасюк
1 лютого - Ярослав Твардовський
2 лютого - Зеновій Луцишин

З 19 січня о. Михайло здійснює 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.
Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів окремих проектів
реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, вхідної брами, реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекларувати свої пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму пожертви можна сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяльному офісі.
ЗУ вівторок,

29 січня о 6 год.30 хв. Розпочнеться засідання президії, а о 7 годині вечора відбудеться чергове засідання членів парафіяльної ради.
Запрошуємо! на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні розпочинається о 12 год. 15 хв. “Блаженні, що слухають Слово Боже і зберігають Його»
Заохочуємо нашу молодь взяти участь у юнацькому духовному заході “Youth Lock –In Retreat”, який відбудеться 23 березня о 2 год.30хв. і 24 березня о 4 год. дня в церкві Св.Анни
міста Аустінтаун штат Огайо. Детальніша інформація буде подана в наступних бюлетенях.
З глибоким сумом сповіщаємо про те, що 23 січня цього року на 76 році земного
життя відійшов у вічність довголітній наш активний парафіянин, хорист церковного хору Іван Барановський, який в останні місяці перебував на Україні. Заупокійна Служба 9-го дня після смерті буде відслужена у четвер 31 січня о 7 год. вечора в нашій церкві. Молімся за душу новопредсавленого Івана. Вічна Йому пам’ять.
ЦВИНТАР СВ. АП.ПЕТРА І ПАВЛА І МАВЗОЛЕЙ. Ми отримали повідомлення про те, що згідно
рішення цвинтарного комітету, який існує при церкві "Св. Андрія", цвинтар "Св. Ап. Петра і Павла" буде закритий для відвідування на протязі двох місяців (січень і лютий). З цією метою на цвинтарі будуть встановлені спеціальні знаки, які будуть вас про це інформувати. Прохання пам’ятати,
що все це робиться для безпеки. Подяка за розуміння і терпеливість.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОДРУЖЕННЯ! Цього року Всесвітній День Одруження 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 житті”. Комітет Родини нашої єпархії вшановує ювілеї подружніх пар, які будуть святкувати в 2019 році. З нагоди ювілею подружнім парам буде вручена грамота від Владики Богдана 25 лютого у Всесвітній День Одруження.
Просимо зголоситись цьогорічних ювілярів і подати свої прізвища і імена до
нашої канцелярії.
ВАРЕНИКИ! цього тижня виготовляємо вареники у середу і потребуємо Вашої допомоги
Велике прохання до парафіян і прихожан приходити виготовляти вареники

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.

Перший антифон
Во ісході Ізраїлевім із Єгипту,* дому Якова із людей варварів (Пс. 113,1).
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас.
Стала Юдея святиня його,* Ізраїль – володіння Його (Пс. 113,2).
Море виділо і побігло,* Йордан повернувся назад (Пс. 113,3).
Що з тобою, море, що Ти побігло,* і з тобою, Йордане, що Ти повернувся назад? (Пс. 113,5).
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 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, * тоді ад умертвив Ти блистінням божества. * Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти, * всі сили небесні взивали: *Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі.
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, Христе Боже, * і світ просвітив, слава
Тобі.
Слава: Кондак, глас 2: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе, * і ад, увидівши чудо, зжахнувся, і мертві востали, * а творіння, бачачи, радується разом з тобою, * і Адам веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує Тебе повсякчасно.
І нині: Кондак, глас 4: Явився єси днесь вселенній* і світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас,* що зі зрозумінням оспівуємо Тебе:* Прийшов єси і явився єси – Світло неприступне.
Прокімен, глас 2: Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням (Пс. 117,14).
Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене (Пс. 117,18).
Прокімен, глас 4: Благословен, хто йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і явився нам (Пс. 117,26-27).
Апостол - до Колосян 3, 12-16.
Алилуя, глас 2:
Стих: Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова (Пс. 19,2).
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо (Пс. 19,10).
Стих: Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців (Пс. 28,1).
Стих: Голос Господній над водами, Бог слави загримів, Господь над водами великими (Пс. 28,3)
Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, царя – Христа, що хрестився в Йордані.
Євангеліє від Луки 18, 18-27.
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: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148, 1).
Другий Причасний: Явилася благодать Божа спасительна всім людям (Тт. 2,11).. Алилуя, тричі.

Послання Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви.
Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави,
бо це мій обов’язок; і горе мені, коли б я не проповідував Євангелії
(1 Кор. 9, 16).
Всесвітліші та всечесніші отці!
Преподобні брати і сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри в Христі!
Після свого славного триденного воскресіння наш Спаситель Ісус Христос передав своїм апостолам особливу місію: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи:
хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам
заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 19-20). Бути християнами означає бути учнями Ісуса Христа, єдиного Учителя, носіями Його Духа, вістунами Його Доброї Новини та свідками Істини, якою є Він сам. Як член Церкви Христової, кожен християнин покликаний зростати в Ісусовому учнівстві: Силою і
діянням Святого Духа щоразу глибше пізнавати свого Божественного Учителя,
який присутній у спільноті Церкви, та ділитися своїм досвідом із ближніми.Здійснюючи своє запевнення – «Я з вами по всі дні аж до кінця віку», воскреслий Христос перебуває в Тілі своєї Церкви у Святих Таїнствах та Божому Слові.
Щоразу, коли ми читаємо Святе Письмо, маємо нагоду слухати Слово нашого Вчителя, який нас навчає Своїм Духом Святим, виховує, провадить до всякого доброго діла. Святіший Отець Франциск у своєму Апостольському повчанні «Радість
Євангелія» підкреслює нерозривний зв’язок між Божим Словом та навчанням і передаванням віри, тобто катехизацією: «Вивчення Святого Письма має бути дверима, відкритими для всіх віруючих. Основне, щоб об’явлене Слово глибоко збагатило катехизацію і всі зусилля з передавання віри. Євангелізація вимагає близькості
зі Словом Божим, а це зобов’язує, щоб єпархії, парафії і всі католицькі організації
забезпечували ґрунтовне і постійне вивчення Біблії, а також сприяли особистому і
спільнотному молитовному читанню Слова Божого» (п. 175).Читаючи Боже Слово,
роздумуючи над ним і молячись ним, ми зустрічаємо Христа, пізнаємо і приймаємо Його. Саме це і є завданням катехитичного служіння – не тільки привести
людину до зустрічі з Ісусом Христом, а досягти того, щоб вона, пізнавши Його, повірила в Нього, жила в єдності з Ним і, за словами апостола Павла, дозрівала до
повноти Христа. До апостолів, які, простуючи з Єрусалима до Емауса, розмовляли
і сперечалися між собою про те, що сталося, Ісус наближається, супроводжує їх і
пояснює їм Писання (пор. Лк. 24, 13 – 35). Cучасна людина також потребує такого
супроводу віри протягом усієї своєї земної мандрівки за Христом. Церква здійснює
цей супровід у різний спосіб, зокрема й за допомогою катехитичного служіння.
«Метою катехизації – основного діяння Церкви – є навчати й виховувати у вірі християнина та провадити його до сопричастя з Ісусом Христом та церковною спільнотою» (Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», 54). Постійна та безперервна у
віковому сенсі катехизація дітей, молоді, дорослих і літніх осіб – необхідна якість
живої парафії як місця зустрічі з живим Христом.Прагнемо підкреслити, що бути
учнем Христовим – це завдання всього нашого життя. Ось чому навчання і передавання віри (катехизація) – це не лише підготовка дітей до першої Святої Сповіді та
урочистого Святого Причастя, а постійне і безперервне зростання у вірі всіх вірних
Христової Церкви – дітей, молоді, дорослих.

