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НЕДІЛЯ ЗАКХЕЯ
по Зісл. Св.Духа
10 лютого, 2019

Покрий нас

Наступна неділя

Чесним Твоїм

НЕДІЛЯ МИТАРЯ І
ФАРИСЕЯ

Покровом

17 лютого, 2019
Ап.—2 Тим.3.10-15

І ізбав нас від
Усякого зла.
.

Євангеліє—Лука
18.10-14

З 10 лютого по 17 лютого 2019 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя

10 лютого

10: 00 ран.
12:15 ран.

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

о.парох

Понеділок

11 лютого

10:00 ран.

+ Стефанія Зварич

Люба Мисів

Вівторок
Трьох Святителів

12 лютого

10: 00 ран.

Служба Божа

о.парох

Середа

13 лютого

Четвер

14 лютого

10:00 ран.
6 год.веч.

+Софія,+Дмитро,+Спиридон
Велика Вечірня з Литією

род.Яніга
о.парох

П’ятниця

15 лютого

11:00 ран.

о.парох

6 год.веч.

Служба Божа.
Посвячення свічок
+Ярослав

СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ

—

Субота

16 лютого

10:00 ран.

+Стефанія Зварич (40 день)

Неділя

17 лютого

10: 00 ран.
11:30 ран.
1 год.
5год.30хв.

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом
Показ фільму “Блаженніший”
Зустріч спільноти

Неля Івашків
Маруся
Скоропис
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!
10 лютого—Чепак Марія
10 лютого — Лопушанська Іванна
12 лютого — Хом’як Василь
12 лютого — Яцків Степан
15 лютого — Сисак Ірина
15 лютого — Мігус Ігор
17 лютого — Скабик Надія
17 лютого — Лупійчук Сергій

З Послання Синоду Єпископів на тему «БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ»Вчитися мови віри.
Апостол Павло в Посланні до римлян твердить, що «віра із слухання, а
слухання через слово Христове» (10, 17). «Букварем», з якого вивчаємо
мову віри, є Святе Письмо і Катехизм нашої Церкви. Тому заохочуємо,
щоб Святе Письмо та Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха» були настільними
книгами в кожній родині. Про читання Святого Письма в родині наш праведний
митрополит Андрей навчає: «Треба, щоб кожний християнин ясно здавав собі
справу з користі читання і знання Святого Письма. Святе Євангеліє є предметом,
що хату освячує і стягає на неї благодать, бо є предметом віри й любові жителів хати. Воно стереже їх перед злом, показує їм дорогу, підносить їх серця до неба, очищує плями їх душ. Я не вагався б сказати, що воно лікує рани їх тіл. Звичай читати
Святе Письмо кожного дня, хоч би хвилинку, повинен стати звичаєм кожної християнської родини. Те читання повинно бути щоденним кормом людей. Воно ж кормом здоровим, цілющим, скріпляючим…» (Про почитання Св. Хреста).
Запрошуємо! на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні розпочинається
о 12 год. 15 хв. “Блаженні.У наступну неділю -початок в 11год. 30 хв. ранку“Блаженні, що
слухають Слово Боже і зберігають Його».
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 сьогодні буде вручена
грамота від Владики Богдана у Всесвітній День Одруження.
МОЛИТВА ЗА ПОДРУЖЖЯ Всемогутній і вічний Боже, Ти поблагословив союз чоловіка
і жінки, щоб ми стали образом єдності Христа з Його Церквою. Поглянь на нас ласкаво,
віднови наш шлюб. Обдаруй нас своєю любов’ю та зміцни наш союз в мирі, щоб ми [з
нашими дітьми], завжди втішалися даром твого благословення. Бо ти благий і Чоловіколюбець Бог наш, і ми Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благослови, Господи, усі подружжя і подай їм мирне життя,
доброчесність, любов взаємну в союзі миру, рід довговічний та нев’янучий вінець слави.
Благословення Господнє на Вас! +Богдан

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних
річних зборів 24 березня 2019 року о 12 год. дня . Всі парафіяни
особисто будуть повідомлені про це і ознайомлені з порядком денним зборів .

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти
участь в організації і проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаючи з 1 березня до 19 квітня. Організовуємо роботу у 2 зміни . Також дуже просимо спекти солодке печиво .
В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки, які проводитиме
о.Володимир Грицюк - парох парафії Св. Марії міста Солон . Реколекції відбудуться 28, 29 ,30,31 березня. Детальніша інформація буде подана пізніше.
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.

Глас 4
Тропар: Світ лую воскресення проповідь * від ангела взнавши,
Господні учениці, * і прадідне осудження відкинувши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася смерть, воскрес Христос
Бог, * даруючи світові велику милість.

Кондак: Спас і Ізбавит ель мій * із гробу як Бог * воскресив від
узів земнороджених * і врата адові .сокрушив, * і як Владика * воскрес тридневний.
Богородичний: Йоаким і Анна з неслави бездіт ност и * і Адам і
Єва від тління смерти визволилися, Пречиста, * у святім різдві твоїм. * Його празнують люди твої, * з провини прогрішень ізбавлені,
* як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і кормительку життя нашого.

Прокімен: Як величні діла т вої, Господи, все премудріст ю сот ворив Ти
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Бож е мій, Ти
дуже величній
Апостол - 1 Тимотея 4.9-15
Алилуя: Нат ягни лук і успівай, і царюй, іст ини ради і лагідности, і справедливости
Стих: Возлюбив Ти справедливіст ь і возненавидів Ти беззаконня
Євангеліє - Лука 19.1-10
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх.
Алилуя, тричі.

