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З 17 лютого по 24 лютого 2019 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

17 лютого — Скабик Надія 
17 лютого — Лупійчук Сергій 
21 лютого — Петровський Володимир 
21 лютого— Боднарук Роман 
21 лютого — Чепак Ярослав 
22 лютого — Гап’юк Ірина 
24 лютого— Ярош Наталя 
 
 

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, Ільчишин Оль-
гу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Міґелич Надію, Мі-
гелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин  
Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину,Чепак Марію, Чепака Богда-
на, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жерт-
вує 

Неділя 17 лютого 10: 00 ран. 
11:30 ран. 
1:00 дня. 

Служба Божа.Панахида за Пат-
ріярха Йосифа Сліпого. 
Розв.над Св.Письмом 

Показ фільму “Блаженніший» 

Владика 
Богдан, 
о.парох 

Понеділок 
 
 

18 лютого 10:00 ран. 
 

+Cтефанія Зварич Родина Ку-
кало 

Вівторок 
 
 

19 лютого 10:00 ран. +Cтефанія Зварич Люба Мисів 

Середа  
 
 

20 лютого  —  

Четвер 
 

21 лютого  —  

П’ятниця 22 лютого  —  

Субота  
 

23 лютого 10:00 ран. +Ольга Микола 
Приходько 

  Неділя 
 
 

24 лютого 10: 00 ран. 
11:30 ран. 

 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом. 

Христ. зустріч з Григорчаком 

 
 
 
 

 
о.парох 

 



 

 Запрошуємо! на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні розпочи-
нається в 11 год. 30 хв. “Блаженні.У наступну неділю -початок в 11год. 30 хв. 

ранку“Блаженні, що слухають Слово Боже  і  зберігають Його». 

Катехизація дітей і підготовка до 1 Урочистого Св. Причастя проводяться кож-
ної п’ятниці згідно розкладу занять. В кожну 1-шу п’ятницю місяця з 5 год.30 хв. 
о.Михайло уділяє Св. Тайни Покаяння і ПрЄвхаристії для дітей і батьків. 
 

    Увага ! В кожну першу неділю місяця з 9 год. ранку до 9 год . 40 хв. в  церкві про-
водиться молитва “ Матерів Молитви “. Молитовна групу в парафії  є частиною 
спільноти “ Матерів Молитви “українок США . Віримо в силу материнської молит-
ви , яка принесе мир для наших дітей ! 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти уч-
асть 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 . 

 

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

 

Увага! Цієї п’ятниці піддиякон Святослав  буде проводити  навчання з хлопчиками  
вівтарної дружини о 5 год. вечора. Прохання до батьків приводити дітей на навчан-
ня. 

 

В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки, які проводитиме 
о.Володимир Грицюк - парох парафії Св. Марії міста Солон . Реколекції  відбудуть-
ся 28, 29 ,30,31 березня. Детальніша інформація буде подана пізніше.  

 

З Послання Синоду Єпископів на тему «БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ» Свя-
щеник від імені єпископа є головним катехитом і учителем віри  у парафії . Звертаємося до 
вас, дорогі отці, браття у священстві. Допоможіть нам добре організувати та якісно і з від-
чуттям святого обов’язку забезпечити весь процес християнського навчання і виховання 
дітей, молоді та дорослих, щоб донести Слово Боже і правди віри до всіх вірних З рев-
ністю і запалом проголошуйте Боже Слово, підтримуйте і провадьте вірних до його ро-
зуміння та молитви з ним. Створюйте в парафіях біблійні гуртки, заохочуйте вірних до 

практики молитовного читання Святого Письма у церковній спільноті та сім’ї. Ретельно, з 
молитвою готуйте свої проповіді, ґрунтуючись на Божому Слові, щоб воно було «живим і 

діяльним» у житті вірян. Організовуйте та особисто супроводжуйте в парафії групи вивчен-
ня Катехизму УГКЦ, щоб читання цієї книги провадило людей до зустрічі з воскреслим Хри-

стом, живило їхню віру, давало їм відповіді на проблеми сьогодення та надихало їх до 
служіння. Ви, дорогі священики, є відповідальними за якість катехитичного служіння в па-
рафії. Дбайте, щоб християнське навчання було пристосоване до віку кожного. Супровод-
жуйте дітей, молодь, дорослих у їх постійному зростанні у вірі. Разом із катехитами пла-

нуйте катехитичні зустрічі й різні заходи, зважаючи на поступовість і систематичність нав-
чання та виховання у вірі. Пам’ятайте про важливість передавання християнської віри 

відповідно до способу спілкування сучасних людей, тому залучайте до процесу християн-
ського навчання і виховання новітні методи й засоби. Дбайте про катехитів, про їх початко-
ву та постійну формацію, підтримуйте їх служіння духовно і матеріально. Плекайте катехи-
тичну справу і заохочуйте до цього інших, пробуджуйте і підтримуйте запал до служіння, 

щоб ваша парафія справді була місцем зустрічі з живим Христом, зростання у вірі та пере-
давання її наступним поколінням. 

 



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. 



 

Коли в 1939 році почався новий „хресний хід" нашої Церкви і великий Святець та Геній
-Мислитель Сл. Б. Митрополит Андрей покликав мене до архипастирського служіння, 
іменувавши мене Екзархом Великої України в жовтні 1939 р., а у грудні того самого ро-
ку враз із єпископською хіротонією призначивши мене його наступником, сприйняв я 
ці покликання як поклик таємного Голосу Божого, що словами Христа кликав: „Іди за 
мною..." /Ів. 1, 43/. 
Зрозумів я також у цих тяжких хвилинах і бурях, які спіткали нашу Церкву, що значило 
„йти за Христом". Він бо сказав: „Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться са-
мого себе, і хай візьме свого хреста та й за Мною йде!". /Мр. 8, 34/ Бути покликаним до 
пастирської служби – це відректися від себе самого, взяти хрест на свої плечі й іти слі-
дом за Христом із любови до Христа, який також прорік, що „хто ж мене відцурається 
перед людьми, того й Я відцураюся перед Небесним Отцем Моїм..."/Мт. 10, 33/. 
Ось так ступив я на тернистий шлях мого подальшого життя. Почало бути дійсністю те, 
що вмістив я у своєму пастирському гербі – „Пер аспера ад астра". Переді мною, на-
ступником Сл. Б. Андрея та спадкоємцем Його духовної спадщини і Його заповітів, 
простелився довгий шлях відречення, несення хреста і свідчення Йому „пред челові-
ки", „в роді цім перелюбнім та грішнім" /Мр. 8, 38/. На цьому шляху могутня Божа Дес-
ниця помагала мені, В'язневі Христа ради, давати свідчення Христові, як це Він прорік 
своїм учням-послідовникам: „І будете мені свідками в Єрусалимі і в усій Юдеї та Сама-
рії, і аж до краю землі..." /Ді. 1, 8/. Але на придорожніх стовпах мого шляху виднілись 
інші написи: не Єрусалим, Юдея, Самарія, а Львів, Київ, Сибір, Красноярський край, 
Єнісейськ, Полярія, Мордовія і так дослівно „аж до краю землі". 
Нічне ув'язнення, таємні судилища, нескінченні допити і підглядання, моральні і фізич-
ні знущання й упокорення, катування, морення голодом; нечестиві слідчі і судді, а пе-
ред ними я, безборонний в'язень-каторжник, „німий свідок Церкви", що, знеможений, 
фізично і психічно вичерпаний, дає свідчення своїй рідній мовчазній і на смерть при-
реченій Церкві... І в'язень-каторжник бачив, що і його шлях „на краю землі" кінчався 
приреченням на смерть! 
Силу на оцьому моєму хресному шляху В'язня Христа ради давала мені свідомість, що 
цим шляхом іде також зо мною моє духовне стадо, мій рідний Український нарід, всі 
владики, священики, вірні, батьки і матері, малолітні діти, жертовна молодь і безпоміч-
ні старці. Я не самотній! 
Надлюдську витривалість та якусь таємничу силу давали мені записані в моїй душі 
євангельські слова Христа: „Оце посилаю Я вас, як овець між вовки: Будьте ж мудрі, 
як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, 
та по синагогах своїх бичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за 
Мене, на свідчення їм і поганам. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що гово-
рити: тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але 
Дух Отця вашого в вас промовлятиме. І видасть на смерть брата брат, а батько – дити-
ну. І "діти повстануть супроти батьків", і їх повбивають. І за Ім'я Моє будуть усі вас не-
навидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений..." /Мт. 10, 16-22/. 
Як ніколи раніше, розкрилася мені таємниця слів Христа: „І будете мені свідками..." /Ді. 
1, 9/. Свідчити Христові – сповідувати Його перед людьми /пор. Лк. 12, 8/, не відрікати-
ся Його, нести хрест свій, страждати за Христа і з Христом, бути готовим на муки і на-
віть життя своє віддати за друзів своїх, не лякаючись тих, що „тіло вбивають" /Лк. 12, 
4/, пам'ятаючи, що „хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу 
свою мене ради та Євангелії, той спасе її. Бо яка користь людині здобути увесь світ, а 
занапастити душу свою..." /Мр. 8, 35-36/. 
Сьогодні я дякую Господу Богу, що дав мені ласку бути свідком і сповідником Христа 
так, як це велять Його заповітні слова! З глибини душі дякую Господу Богу за те, що з 
Його поміччю я не посоромив землі своєї, ні доброго імени своєї рідної Церкви, ні се-
бе, її смиренного служителя і пастиря... 

Фрагмент із Заповіту Патріярха Йосифа Сліпого 

Моїм Духовним Дітям, Владикам, Священикам, Монахам і Монахиням і всім Вірним Українсь-



        Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Ді-
ви роджене на спасення наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо 
благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і воскре-
сити умерлих* славним воскресінням своїм. 

Слава: Кондак Тріоді, глас 3: Зітхання митарські принесім Госпо-
деві* і до Нього приступім, грішні, як до Владики;* Він бо хоче 
спасення всіх людей,* Він відпущення подає всім, що каються,* 
бо ради нас Він воплотився – Бог сущий, Отцю собезначальний. 

I нині: Богородичний, глас 3: Діва днесь предстоїть у церкві* і з 
ликами святих невидимо за нас молиться Богу.* Ангели з ар-
хиєреями поклоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо ра-
ди нас молить Богородиця предвічного Бога. 

Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від 
роду цього і повік . 

Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало праведного . 
 
       Друге Послання Апостола Павла до Тимотея 3, 10-15.  
 

     Алилуя, глас 5: Милості твої, Господи, повік оспівуватиму, 
сповіщу з роду в рід істину твою устами моїми. 

Стих: Бо сказав Ти: повік милість збудується, на небесах приго-
товиться істина твоя  
 
     Євангеліє від Луки 18, 10-14.   
 

   Замість Достойно, приспів: 

Богородице Діво, уповання християн, покрий, захорони і спаси 
тих, що на Тебе уповають. 

І ірмос, глас 3: В законі тіні і писання образ бачимо, вірні: кожний 
младенець мужеського полу, що отвирає утробу – святий Богу. 
Тому первороджене Слово безначального Отця – Сина, що пер-
вородиться з матері, яка мужа не знає, – величаємо. 

Причасний, глас 5: Хваліте Господа з небес, хваліте його в виш-
ніх.  
Алилуя, тричі.                      


