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З 27 вересня по 4 жовтня 2020 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
29 вересня — Надія Мацко  
30 вересня — Роман Ярош 
30 вересня — Олег Рабосюк 
1 жовтня — Володимир Заготинець 
3 жовтня ---  Зоряна Думич 
4 жовтня ---  Анна Мацко 

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, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку 
Марію, Павлишин  Марію ,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Неділя 
Воздвиження Чесного 
Хреста Господнього 

27 вересня 10:00 ран. 
12:15 дня 

 

Служба Божа за парафіян 
Розв.над Святим Письмом 

 

о.парох 
 
 
 

Понеділок 
 

28 вересня 6:30 веч. + Теодозій (9 день) Віра Садова 

Вівторок 
 

29 вересня 6 веч. + Роман Дорош  Ірина Сисак, 
Анна Кмиць, 

родина 

 Середа 
 

30 вересня 10:00 ран +Михайло (18 річн.) родина Лаврів 

Четвер 
  

1 жовтня  _  

П’ятниця 
 

2 жовтня  _  

Субота  
 

3 жовтня  _  

  Неділя 

 
 

4 жовтня 10:00 ран. 
12:15 дня 

 

Служба Божа за парафіян 
Розв.над Святим Письмом 

 
 

 
о.парох 

 

 



 

  

Сьогодні о 12 год.15 хв.в нашій церкві - розважання над сторінками Святого 
Письма . Запрошуємо всіх для глибшого пізнання Богом натхненої Книги . 

Прохання до членів ради в короткому часі зібратись сьогодні в залі відразу після 
Служби Божої. 

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу, починаючи з 5 
год. вечора. Просимо всіх бажаючих, особливо  молодь, підтримати 
важливий парафіяльний проект. 

 

 Планується і ведеться підготовка парафії до святкування 

парафіяльного празника Покрова Пресвятої Богородиці , яке 
відбудеться в неділю 18 жовтня. Архиєрейська Служба Божа 

розпочнеться о 10 год.ранку. Велике прохання придбати 
якнайскоріше квитки на святковий обід і формувати родинні столи 

для безпечного проведення заходу. Квитки можна придбати сьогодні у 

нашому офісі. 

ОПОВІДЬ 3.Мають намірення вступити в стан подружній Христина Мігелич 1992 
р.н., католицького віровизнання, народився в місті Львів і проживає в Чікаго, 
стану вільного. Батько- Михайло Мігелич. Мати- Ольга Мігелич з роду Стадник ,  і 
Брендон Джеймс Кнект, 1983 р.н., народився у 1983 році в Чікаго проживає в 
Чікаго, . Батько - Йосиф Бейсил. Мати - Джоана Бейсил . Шлюб - 10 жовтня 2020 
року в церкві Покрова. Якщо є перешкоди,  повідомити отця-пароха.  

 УВАГА! Катехитичні навчання і підготовка до 1-го Урочистого Святого Причастя в 
парафії проводятьсяться кожну п’ятницю  по групах згідно розкладу у визначених 
місцях. Всі учні і катехити під час проведення занять зобов’язані під час занять 
перебувати у захисних масках.  

 

Ласкаво запрошуємо  наших вірних до нашого храму. Будь- 
ласка, пам’ятайте, що ви повинні дотримуватись наступних 
правил при перебуванні у церкві: 
• Якщо почуваєте себе хворими або маєте інші перешкоди 
щодо перебування в храмі залишайтеся вдома. 
• Будь-ласка, дотримуйтеся соціальної дистанції один від 
одного. 

•  Звичайно, якщо ви приходите до церкви сім’єю і проживаєте в одному 
помешкані- ця дистанція для вас є непотрібна. 

•  Прохання дотримуватись дистанції до прийняття Св. Тайни Євхаристії . 
• Не потрібно цілувати ікону на тетраподі 
• Приступаючи до прийняття Тіла і Крові Ісуса Христа, широко відкривайте уста. 
• Відповідно до декрету губернатора штату Огайо носіння масок у нашій церкві є 

обов’язковим для всіх вірних. 
Хочемо подякувати всім парафіянам, котрі фінансово підтримують нашу 

парафію у часі пандемії.  

Вітаємо молодят Арсена Балуха і Олію Паркер, а також Олега Хом’яка і Марію 
Кунанець з прийняттям Св. Тайни Подружжя. Бажаємо їм Господнього 
Благословення, мирного неба, жертвенної любові і будувати свою домашню церкву 
на християнських засадах під Покровом Пресвятої Богородиці. 



Перший антифон 
 
Стих 1: Боже, Боже мій, зваж на мене, чому Ти оставив мене?* Далеко від спасення мого 
слова гріхопадінь моїх. 
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 
Стих 2: Боже мій, закличу вдень і не вислухаєш,* і вночі, і не в безумство мені. 
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 
Стих 3: А Ти у святому живеш,* хвало ізраїлева. 
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний Ти і зволив Ти спасення нашого ради 
воплотитися від святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком. І розп’ятий 
був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один у Святій Тройці, рівнославимий з 
Отцем і Святим Духом, спаси нас. 
 
Третій антифон 
Стих 1: Господь воцарився, нехай гніваються люди,* возсідає на херувимах, нехай 
порушиться земля . 
Тропар, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови насліддя Твоє,* перемоги 
благовірному народові на супротивників даруй* і хрестом Твоїм* охорони люд Твій. 
Стих 2: Господь у Сіоні великий* і високий є над усіма людьми . 
Тропар, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови насліддя Твоє,* перемоги 
благовірному народові на супротивників даруй* і хрестом Твоїм* охорони люд Твій. 
Стих 3: Нехай ісповідяться імені Твоєму великому,* бо страшне і святе воно. 
Тропар, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови насліддя Твоє,* перемоги 
благовірному народові на супротивників даруй* і хрестом Твоїм* охорони люд Твій. 
Вхідне: Возносіть Господа Бога нашого* і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо святе воно. 
Тропар, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови насліддя Твоє,* перемоги 
благовірному народові на супротивників даруй* і хрестом Твоїм* охорони люд Твій. 
Слава, і нині: Кондак, глас 4: Вознісся Ти на хрест волею Своєю.* Новому людові Твоєму, 
що Твоє ім’я носить,* даруй щедроти Твої, Христе Боже.* Возвесели силою Твоєю 
благовірний народ,* перемоги на супротивників дай йому,* що за посібник має Твоє оружжя 
миру, непоборну перемогу. 
Замість Трисвятого: Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє воскресіння Твоє 
славимо. 
Прокімен, глас 7: Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо святе 
воно. 
Стих: Господь воцарився, нехай гніваються люди  
 
Перше Послання Апостола Павла до Корінтян 1, 18-24  
Алилуя, глас 1: Пом’яни сонм Твій, що його придбав Ти іздавна Стих: Бог же – цар наш перше віку, 
вчинив спасення посеред землі 

Євангеліє від Йоана 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35  

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, пречесний хрест Господній. 

І ірмос, глас 8: Таїнственний рай Ти, Богородице, що невоздільно виростила Христа. Він на землі 
насадив хресне життєносне древо. Йому, що його нині возносять, поклоняючися, Тебе величаємо. 

Причасний: Знаменувалося на нас світло лиця Твого, Господи.  

Алилуя, тричі 



  

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього 
 
Радіє вселенна. Костянтин Великий став служителем святого хреста, а віра Христова стала ширитися 
світом і всі славили Ім’я Спасителя. Минули довгі роки страждань, просякла земля кров’ю мучеників 
і ось тепер ця кров зродила посів свободи – вже не під землею, а над нею царює святий хрест, уже 
всі: і могутній цар, й убогий нуждар, — спішать до його підніжжя, і всюди чути пісню перемоги, всюди 
дякують Господеві і співають: “Слава Тобі, що показав нам світло!” І лишень там, де святий хрест 
став джерелом нашого спасіння, у Єрусалимі, було сумно і печально. Бо хоч там і багато народу 
стало сповідниками Христової віри, і хоч імператор Костянтин повернув місту давню назву — 
“Єрусалим”, однак усі святі місця, де проповідував, зцілював і страждав Христос Спаситель, були 
збещещені божками і всякою поганською скверною. Аж ось стара, майже вісімдесятилітня мати 
Костянтина цариця Олена приїхала до Єрусалиму, щоб вознести славу міста, де Спаситель звершив 
діло нашого відкуплення.Пам’ять про місце, де страждав Христос Спаситель і де він висів на хресті, 
переходило з роду в рід. І тепер знайшлися дуже старі люди, які маленькими чули від найстаріших, 
що Христос був розіп’ятий на горі Голготі, а поблизу того місця був Його гріб. Та тепер на тому місці 
були руїни поганської божниці; а гріб святий був засипаний римлянами, які колись володіли цією 
землею. Цариця Олена разом з Єрусалимським патріярхом Макарієм веліли розібрати руїни 
поганської божниці і вивезти за місто, щоб із тої диявольської будівлі не залишилося ні одного 
каменя на святому місці. Потім стали копати землю і, за Божою ласкою, відкопали печеру, де був гріб 
Христа Спасителя, а біля печери знайшли три хрести. Не було сумніву, що один з них має бути тим, 
на якому страждав Христос. Але котрий із них? Було знайдено і таблицю з написом на жидівській, 
грецькій і латинській мовах: “Ісус Назорей, цар юдейський”, знайдено цвяхи, але не було жодної 
певности, котрий з трьох хрестів є деревом життя і нашого спасіння. Тоді, за порадою святого 
Макарія, всі три хрести занесли до одної побожної, але смертельно хворої жінки, а весь народ гаряче 
молив Господа, щоб Він чудом показав, який з хрестів є хрестом Його Сина. Приклали один хрест до 
хворої, не допомогло їй нічого, приклали другий, те саме, аж коли доторкнулася вона до третього 
хреста, то животворяща сила увійшла в неї, вона підвелася з ліжка цілком здорова і стала величати 
Господа. Тепер уже не було сумніву, котрий з хрестів – є хрестом Ісуса Христа. Свята Олена і святий 
Макарій припали до підніжжя животворящого хреста і віддали честь Тому, який на цьому хресті був 
розіп’ятий задля нашого спасіння. А зі всіх сторін горнувся народ, плакав і розкаювався у своїй 
злобі, бо всі побачили той самий хрест, який двигав Христос Спаситель і по якому стікала Його свята 
кров. Коли при такому велелюдному здвигу народу годі було, щоб усі поклонилися святому хресту і 
поцілували його, тоді патріярх Макарій зійшов на підвищення і, високо підносячи святий хрест, на всі 
сторони благословив ним народ, а всі припали на коліна і вголос взивали: “Господи, помилуй”. 
Сьогодні Христова Церква святкує пам’ять цього “Воздвиження” і всі ми сокрушеним серцем, як 
колись у Єрусалимі, зі сльозами жалю і вдячности взиваємо: “Хресту Твоєму покланяємося, 
Владико!” Сталося це 326 р. Свята Олена взяла поперечну частину святого хреста зі собою до 
Царгорода, а повздовжну частину, поміщену у срібну скриньку, веліла зберігати в Єрусалимі. Коли ж 
побудовано було церкву святого Воскресення Христового, то там і поклали святе хресне дерево. 
Маленькі частинки^ хреста єпископи отримували для своїх церков і всюди до цієї святині ставилися 
з надзвичайним почитанням. Біля хреста було знайдено цвяхи, якими пробили були руки і ноги Ісуса 
Христа. Святий Амвросіи, святий Єронім та інші церковні письменники стверджують, що цариця 
Олена веліла один Цвях вправити в корону, а другий у вуздечку коня свого сина, щоб сповнилося 
слово пророка Захарії. Минуло багато років,народ став більше служити пристрастям, аніж Богу, 
перський цар Хозрой II у 614 р. захопив Єрусалим. Дуже багато народу і патріярха Захарію, він узяв у 
полон, забрав усе золото і цінності, які були в церквах, і святий хрест Господній забрав з собою до 
Ктезифону, одного з головних міст Персії. І лиш весь християнський світ став каятися і навертатися 
до Бога, як Він допоміг імператорові Іраклію і той успішно провадив семилітню війну з персами. Тоді 
рідний син Хозроя на ім’я Сирой велів убити батька, а сам, обійнявши престол, став просити в 
імператора Іраклія миру, який і було укладено 628 р. Сирой відпустив на волю всіх полонених 
християн, зокрема й патріярха Захарію, а також повернув святий хрест, що було однією з найперших 
умов миру. Святий хрест спочатку переправили до Царгорода, а потім сам імператор повіз його до 
Єрусалиму. Прибувши сюди, він побажав сам винести святий хрест на гору, до церкви святого 
Воскресення Христового, і ніс його при незліченному здвигу народу. Та у підніжжя гори він 
зупинився і не міг навіть кроку ступити вперед. Усі здивувалися, що значить те чудо, аж ось 
приступає до імператора патріярх Захарій і каже так: “Не можна тобі, царю, в дорогих шатах виходити 
на гору, на яку Христос Спаситель в одній лиш скривавленій накидці ступав босими ногами”.Іраклій 
зняв свою багату одежу, зняв чоботи і в бідній одежі, босим прийняв святий хрест на рамена і тепер 
уже без перепон вийшов на гору, де патріярх Захарій поблагословив святим хрестом народ.  
 
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року поминає". 
Львів, Видавництво «Свічадо», 2013  


