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Покрий нас

Наступна неділя

Чесним Твоїм

37 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа

Покровом

10 лютого, 2019
Ап.—1 Тим.4.9-15

І ізбав нас від
Усякого зла.
.

Євангеліє—Лука
19.1-10

З 3 лютого по 10 лютого 2019 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя

3 лютого

9:00 ран.
10: 00 ран.
12:15 ран.
5:30 веч.

Мол.”Матерів в молитві»
Служба Божа
Розв.над Св.Письмом
Зустріч спільноти

о.парох

Понеділок

4 лютого

—

Вівторок

5 лютого

—

Середа

6 лютого

—

Четвер

7 лютого

—

П’ятниця

8 лютого

9:00 ран.

Служба Божа на всяке прохання для Анни, Йосифа,Оксани

Оксана
Литвин

Субота

9 лютого

9:00 ран.

+Степан,+Ігор, +Євгенія...

Родина
Воронюк,Курд
оба,Орищ
ин

Неділя

10 лютого

10: 00 ран.
12:15 ран.

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

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 Богда-

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

Вітаємо з Днем Народження!
3 лютого—Бочкова Оксана
5 лютого — Лаврів Тарас
6 лютого - Василишин Руслана
10 лютого—Чепак Марія
10 лютого — Лопушанська Іванна

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».
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.

Наша подяка

Ользі Ільчишин– за пожертву $150, Катерині Чапській— $100, Оресту і Наталі Ліщинецькі—$50, Зенону Кріслатому —$300 на реконструкцію цвинтара.Ваша пожертва є виявом
любові, жертви і пам’яті про рідних і близьких, які відійшли у вічність.

У
З вівторок, 5 лютого о 6 год.30 хв. Розпочнеться засідання президії, а о 7 годині вечора відбудеться чергове засідання членів парафіяльної ради.
Увага ! В кожну першу неділю місяця з 9 год. ранку до 9 год . 40 хв. в церкві проводиться молитва “ Матерів Молитви “. Молитовна групу в парафії є частиною
спільноти “ Матерів Молитви “українок США . Віримо в силу материнської молитви , яка принесе мир для наших дітей !
В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в нашій парафії проводяться зустрічі духовної спільноти
“Чисті Серця під Покровом Богородиці”,на яких висвітлюються
пізнавальні та повчальні лекції для фундаментального та пізнання
Бога та нашої Віри. Запрошуються усі бажаючі сьогодні о 5:30 вечора на науку “Гріхопадіння людини”
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.

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
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 3
Тропар, глас 3: Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії,* бо сотворив владу рукою своєю Господь,* подолав смертю
смерть, первенцем мертвих став,* з безодні аду ізбавив нас і подав світові велику милість.
Слава: Кондак, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий,* і нас
возвів Ти із врат смертних,* днесь Адам ликує і радується Єва,* а
разом пророки з патріархами неперестанно оспівують* божественну могутність влади Твоєї.
І нині: Богородичний, глас 3: Діва днесь предстоїть у церкві* із
ликами святих невидимо за нас молиться Богу.* Ангели з архієреями поклоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо ради
нас молить Богородиця предвічного Бога.
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте
Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом
радости
Апостол:
Перше Послання Апостола Павла до Тимотея 1, 15-17.
Алилуя, глас 3: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився
навіки .
Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб спасти мене.
Євангеліє від Луки 18, 35-43.
Причасний, глас 3: Хваліте Господа з небес, хваліте його во вишніх . Алилуя, тричі.

«БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ»
Послання Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви 2018 року
до духовенства, монашества і мирян
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.
( З Послання Синоду Єпископів УГКЦ)

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

