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З 3 березня по 10 березня 2019 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
3 березня— Магура Володимир 
3 березня—Клим Людмила 
3 березня— Олійовський Тарас 
7 березня — Зорій Роман 
 
 
 
 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом 
благословенних   
років життя, здоров’я 

і здійснення всіх 
Ваших мрій! 

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 

День Дата Час Інтенція Хто 
Жертвує 

Неділя 3 березня 9: 00 ран. 
10: 00 ран. 
12:15 дня. 

Молитва “Матерів в  Молитві” 
Служба Божа 

Розв.над Св.Письмом. 

о.парох 

Понеділок 
 
 

4 березня 10:00 ран. 
 

+Василь,+Дарія, 
+Ірена,+Михайло 

Родина  
Дем’янчук 

Вівторок 
 
 

5 березня  —  

Середа  
 
 

6 березня  —  

Четвер 
 

7 березня    

П’ятниця 8 березня  —  

Субота  
 

9 березня 10:00 ран. +Софія, Федір, +Дмитро, 
+Анна,+Іван 

Родина 
Петровські і 

Дерех 

  Неділя 
 
 

10 березня 10: 00 ран. 
 

12:15 дня. 
 

Служба Божа. Чин Взаємного 
Прощення. 

Розв.над Св.Письмом. 

 
 
 
 

 
о.парох 

 



 

Катехизація дітей, проби дитячих хорів і підготовка до 1  Св. Причастя,  (відбудеться 19 
травня) проводяться кожної п’ятниці згідно розкладу занять.   В кожну 1-шу п’ятницю 
місяця з 5 год.30 хв. о.Михайло уділяє Св. Тайну Покаяння  для дітей і батьків. 
 

    Увага ! Сьогодні, в 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 ! 

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 . 

 
ВАРЕНИКИ!  цього тижня виготовляємо вареники в середу і потребуємо Вашої 
допомоги. Прохання до  парафіян і прихожан приходити  виготовляти вареники  

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

 

 

В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки. Реколекції  
відбудуться 29,30,31 березня. Детальніша інформація буде подана пізніше.  

 

З Послання Синоду Єпископів на  тему «БОЖЕ СЛОВО І 

КАТЕХИЗАЦІЯ . Парафіяльна спільнота. Звертаємося до всіх вірних 
нашої Церкви, адже до передавання віри покликані всі члени 
церковної спільноти. Від сумлінності виконання цього права і 
обов’язку кожним християнином залежить розвиток парафії, Церкви 
та суспільства. Парафіяльна спільнота повинна дбати про духовно-
моральний розвиток кожного її члена, а також проповідувати 
Євангеліє всім людям. Ця спільнота має бути натхненницею і рушієм 

катехизи та основним місцем її проведення.Тому плекайте покликання до богопосвяченого 
життя, священичого та катехитичного служіння. Цінуйте осіб, які звіщають Боже Слово, 
провадять до зустрічі з Христом, виховують і супроводжують у вірі. Моліться за них, 
виявляйте їм сприяння та підтримку.Пізнавайте щоразу глибше Слово Боже, дозвольте 
йому змінювати вас. Читайте Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», щоб пізнавати 
правди віри та жити ними. Діліться радістю зустрічі з воскреслим Христом, беріть активну 
участь у спільнотному і молитовному житті парафії. Свідчіть свою віру прикладом життя в 
особистій, сімейній, професійній і суспільній сферах. Щодня живіть вірою, молитвою і 
ділами милосердя.Пресвята Богородиця – Мати й Учениця Ісуса, яка почула Його Слово і 
повірила в Нього, прийняла і дарувала Його світові. Вона завжди є для нас прикладом 
того, як бути учнями Христа і вести до Нього інших, щоб завдяки нашому свідченню віри 
люди, які сьогодні взивають: «Хочемо бачити Ісуса» (Ів. 12, 21), – могли пізнавати, 
приймати Його і жити в єдності з Ним. Хай Пресвята Богородиця провадить нас у місії 
слухання Божого Слова і втілення його в щоденне життя, щоб ми дедалі глибше пізнавали 
науку Христову, зростали у вірі та передавали її іншим з радістю і запалом. 

 

 Сорокоусти– це Великопосне поминання наших рідних померлих.  Під час 
Великого посту будуть відправлятися задушні Служби Божі і парастас 
кожної суботи.  Просимо написати імена померлих з ваших родин на 
окремому листку, а також вказати хто жертвує.  Цей листок просимо 
вкласти в конверт, який є вкладений в бюлетні, і віддати пароху.Під час 
Великого Посту в неділю буде відправлятися Служба Божа Василія 
Великого, в середу і п’ятницю– Літургія Напередосвячених Дарів, в 
суботу-Сорокоусти . 



        

 

 Глас 7 
 
 
Тропар , глас 7:  Розрушив Ти хрестом Твоїм смерть, * отрорив Ти 
розбійникові рай, * мироносицям плач перемінив єси, * і 
апостолам проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже, 
* даючи світові велику милість. 
 
Слава: Кондак Тріоді, глас 1:  Коли прийдеш, Боже, на землю зо 
славою і затрепече все, * а ріка вогненна потече перед судищем, * і 
книги розгортаються, * і таємне з’являється, * - тоді ізбав мене від 
вогню невгасимого * і сподоби мене праворуч Тебе стати, * Судде 
найправедніший. 
 
І нині: Богородичний, глас 1:  Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: 
Радуйся, * — з голосом воплочувався Владика всіх * у Тобі, святім 
кивоті, * як рік праведний Давид: * Явилася Ти ширша небес, * що 
носила Створителя Твого. * Слава Тому, що вселився в Тебе, * 
слава Тому, що пройшов із Тебе, * слава Тому, що висвободив нас 
різдвом Твоїм. 
 
Прокімен, глас 3:  Великий Господь наш і велика сила Його, і 
розумові Його немає міри. 
Стих : Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай 
солодке буде хваління. 
 
Апостол: 1 Кор.  8, 8-9,2 
 
Алилуя, глас 8 :  Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім 
Богу, Спасителеві нашому. 
Стих:  Ідім перед лицем Його з ісповіданням і псальмами 
воскликніть йому. 
 
Євангеліє:  Мт. 25, 31-46 
 
Причасний:  Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх. 
Другий:  Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала. 
Алилуя (3). 



ВЕЛИКИЙ ПІСТ- ЧАС РОЗДУМІВ, ЧАС МОЛИТВИ, ПОКАЯННЯ І 
МИЛОСТИНІ 

Входячи у Великий піст, підкріпімо свою 
душу настановою про піст преподобного Єфрема Сиріна: 
Возлюби вбогість Христову, щоб в ній збагатитися тобі Христовим 
Божеством. Возлюби найкращий піст - справу, достойну похвали та 
боговгодну. Піст - це колісниця, що возносить на небо. Піст народжує 
пророків, робить мудрими законодавців. Піст є добрим охоронцем душі 
та корисним для тіла. 

Піст є зброєю мужніх, школою подвижників. Піст відбиває спокуси, 
сприяє подвигові благочестя; він є супутником трезвіння, джерело 
цнотливості. Піст - мужність у боротьбі. Піст гасив вогненну силу. Піст 
закривав левові пащі. Піст підносить молитви до неба. Піст є матір’ю 
здоров’я. Піст - наставник юності, прикраса старців, добрий супутник 
мандрівникам. У тих, що постяться, тіло чисте й душа дорогоцінна. Піст 
був причиною упокоєння Лазаря на лоні Авраамовому. Тому полюбімо 
його й ми, щоб і нам бути прийнятими в оселі праведників. 

Будемо втікати від розкошів, від пияцтва з галасливим сміхом - цих 
батьків розпусти. Там, де пияцтво, не має місця Господеві. Пияцтво 
віддаляє від нас Духа Святого. Піст подібний до доброго впорядкування 
справ у місті. Піст - це мир в оселях. Піст - піклувальник та охоронець 
дівства. Піст - шлях до покаяння. Піст є винуватцем покаянних сліз. Піст 
не любить світу та його суєтності. 

Тому не будемо, постячись, втрачати мужності, бо ангели в кожній 
церкві записують тих, хто поститься. Піст не допускає злопам’ятства. Ті, 
хто збирають у своїй пам’яті образи та заподіяне зло, хоча, за 
зовнішнім виглядом, моляться та постяться, схожі на людей, які 
черпають воду та вливають її до розбитої бочки. Не приймає Господь 
молитви від того, хто тримає зло на брата. 

Від 10 березня до 27 квітня - свята Пасхи - триватиме Великий піст. В 
цей час згідно традицій  Церкви та церковного Уставу християни 
обмежують себе в їжі, а також намагаються уникати в своєму житті 
того, що віддаляє людину від Бога. 

Кожна постанова яку робимо на великий піст має бути виконана нами і 
підкріплена ревними молитвами, а також при можливості, утриманням 
від їжі. 

Дотримуючись посту потрібно пам’ятати, що він відрізняється від 
звичайного голодування своєю духовною складовою. А тому той, хто 
постить, повинен більше уваги приділяти своєму духовному життю: 
молитися в храмі і вдома, читати Святе Письмо та християнську 
релігійну літературу, обмежити все те, що відволікає від спілкування з 
Богом. Якщо хтось перебуває у сварці чи тримає на когось гнів - 
необхідно примиритися з цією особою, бо гріхи гордості, гніву, осуду, 
ненависті, злоби позбавляють того хто постить всіх плодів його праці. 

Якщо є можливість, то бажано було б протягом посту щодня бувати у 
храмі, хоча б на короткий час - для того, щоб помолитися і попросити у 
Бога допомоги у проходженні цього духовного і тілесного подвигу. 
Необхідно також щонеділі бути зранку на Божественній літургії, а по 
можливості відвідувати і інші богослужіння, розклад яких ви можете 
довідатися в самому храмі. Кожний  християнин в час Великого Посту 
повинен постійно приступати до Святої Тайни Євхаристій (Причастя), 
щоб постійно перебувати в Освячуючій Ласці Божій, яка потрібна для 
подолання всіх наших слабостей в час посту.   

 

Нехай Всемилостивий Господь допоможе всім нам гідно пройти дні 
Великого посту та з очищеною душею зустріти Світле Христове 

Воскресіння! 

http://www.if-eparchia.org/447--sn---s-s-1.html
http://www.if-eparchia.org/447--sn---s-s-1.html

