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11 вересня, 2022 року  

  
  13 Неділя по ЗСД 

Усік. Гл. Ів. 

Хрестителя 

 

Ап. – 1 Кор.  15, 1-11. 
 

Єв. –  Мт.  21, 33-42.  
 

Ап.  -   Ді.  13, 25-33.  

Єв. –  Мр. 6, 14-30  

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
4 вересня, 2022 року  

12 Неділя по ЗСД.  

 

 
 

http://pokrova-church.com/
https://calendar.dyvensvit.org/


Вітаємо з Днем Народження! 

5 вересня -- Мігелич Михайло 
6 вересня -- ЗахарійАрета 
6 вересня --- Якубович Олександр 
6 вересня --- Оружак Надія 
7 вересня --- Сисак Віктор 
10 вересня --- Панасюк Катерина 

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.  
 Бережанських Надію, Івана, Василину Марію і Мирона, Марію, Володимира Луковича, Голубець Зенона і 

Мирославу, Дем’янчук Діонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету, Ігора, Стефанію, Корнік Євгена, Кловер 
Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Руслана Луцишин, Мігелич Михайла, Луців Степана, , Палку Марію, 

Еmilie Woak 

                        День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

12 Неділя  
по Зісл.Св.Духа.  

 

4 вересня 9:00 ран. 
10:00 ран. 
12:15 дня. 

Молитва “Матерів в молитві» 
Служба Божа за парафіян. 

Розважання над Св. Письмом 

о. парох 

 Понеділок 
 

5 вересня 6:30 веч. 
 
 

Молитва за Україну. 
Іс.Молитва 

Матері в молитві 

 Вівторок 
 

6 вересня                         --  

 Середа 
 

7 вересня 10:00 ран. 
 

7:00 веч. 

Служба Божа за прославу 
Патр. Йосифа Сліпого 

+ Надя 

о.парох 
 

Люда Ціхольська 

 Четвер 
 

8 вересня                          --  

 П’ятниця 
 

9 вересня 6:30 веч. Молебень за Україну  о. парох 

Субота 
 
 

10 вересня 10:00 ран. 
 

 + Ярослава Лобай 
 

родина 
 

  13 Неділя  
  по ЗСД. Усік. Гл. Ів.Хр. 

 
 

11 вересня 10:00 ран. 
12:15 дня. 

Служба Божа за парафіян. 
Розважання над Св. Письмом 

о. парох 

 

 

 

 Асоціація Клівленд Майдан відновлює збірку грошей для захисників України в нашій церкві.  Волонтери  
Клівленд Майдану , які зараз перебувають в Польщі куплять там необхідні речі і перевезуть в Україну.  Будь 
ласка, не приносьте ніяких предметів, якщо ви хочете допомогти, ви можете принести готівку до нашої церкви 

або пожертвувати через наших надійних партнерів-волонтерів за посиланням нижче https://www.paypal.com/
donate/... . Українська католицька єпархія Святого Йосафата в Пармі, штат Огайо. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DCZJ4TKWE9QKXJ%26source%3Durl%26fbclid%3DIwAR23xP1NX8cHq4ZvIgUHbkkB6mZ9Tw8wFfJjGR2-RpnqxBz-6_krA7EkZJY&h=AT1CHPlDRuI-C9ksKQoglZX8gVkTX5vAZavLVKrpq70jBEt6WuoaYJaNQcMj4f
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DCZJ4TKWE9QKXJ%26source%3Durl%26fbclid%3DIwAR23xP1NX8cHq4ZvIgUHbkkB6mZ9Tw8wFfJjGR2-RpnqxBz-6_krA7EkZJY&h=AT1CHPlDRuI-C9ksKQoglZX8gVkTX5vAZavLVKrpq70jBEt6WuoaYJaNQcMj4f


 

УВАГА! Сьогодні о 12 год. 15хв. -  Біблійні навчання . Запрошуємо! 

 XIII Всеамериканський З’їзд «Матерів в Молитві».16, 17, 18 
вересня цього року в нашій парафії відбудеться XIII 
Всеамериканський З’їзд «Матерів в Молитві». Тема  З’їзду - 
“Домашня Церква як дорога втілення Надії, до якої нас кличе 
Господь». Сьогодні після Загальних Зборів засідання  
комітету “Матерів в Молитві». Прохання спекти печиво на час 
проведення цього важливого заходу. 

Патріарх Йосип Сліпий відійшов у вічнність 7 вересня 1984 в Римі і був 

похований у соборі св. Софії. Згідно із заповітом Патріарха Йосифа, його тіло 

у 1992 перевезено в Україну і перепоховано у соборі св. Юра у Львові. Йому 

не довелось жити і служити в незалежній самостійній українській державі. 

Але весь свій душпастирський шлях він присвятив боротьбі за неї. І в тому, 

що вона відбулася, немала його заслуга. За словами блаженного Папи Івана Павла ІІ, “він 

простелив свободу сучасній Україні”. Адже для Йосипа Сліпого “Батьківшина — це наш рідний 

край, наша мова, наша історія, наша віра, всі наші предки, що впродовж століть будували свою 

державу… Тільки в Батьківщині через законну рідну державу народ вповні заспокоює свої 

духовні й суспільні потреби та осягає найвищий степень ладу, безпеки і добробуту”. 

 УВАГА! Катехитичні навчання, підготовка до 1 Св. 
Причастя в парафії розпочинаються у вересні по групах, які 
потрібно сформувати згідно віку дітей. Детальніша 
інформація буде подана пізніше. За довідками звертатись до 
Олени Корендій. Просимо батьків приводити на проби 
дитячих хорів кожної п’ятниці у визначений час. 

Молитва за перемогу України над агресором 
 

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на 
державу нашу – Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ 
наш, які протистоять підступному російському агресору. Правдолюбивий Господи, не дай 
ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм 
перемогу і справедливий мир. Допоможи мужнім захисникам  захистити нашу Батьківщину-
Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і 
Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. 

  

УВАГА! Кожну останню неділю місяця в нашій церкві - дві Служби Божі 

- о 9 год. ран. - за парафіян, о 10 год. 30 хв. - для дітей. Христос запрошує 
дітей до храму. 

ВАРЕНИКИ! Готуємось до З’їзду «Матерів в Молитві».Цього тижня 
виготовляємо вареники в середу. Потребуємо Вашої допомоги.  

На прохання членів ради засідання відбудеться у цей вівторок 6 вересня. Президія - 
6:30 год. веч. парафіяльна рада - 7 год. веч. 

УВАГА! Якщо у Вашій родині є хворі або старші особи, які потребують уділення 

Св. Тайн і не можуть це прийняти в церкві, зверніться до отця - пароха. 

 

 УВАГА!. Якщо Ви хочете замовити Службу Божу в наміренні за померлих рідних чи 
близьких чи в іншому наміренні, то скористайтесь бланками-карточками, які є в притворі. 

Також прихожани, які бажають стати парафіянами, будь-ласка, заповніть бланк заяви 
вступу в парафію і подайте його в парафіяльний офіс. 



                



 

 

 Тропар (г. 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. 

Тропар (г. 1): У Різдві дівство зберегла Ти,* в успенні світа не оставила Ти, 
Богородице.* Переставилася Ти до життя, бувши Матір’ю Життя.* I 
молитвами Твоїми* ізбавляєш від смерти душі наші. 

Слава: Кондак (г. 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: Кондак (г. 2): В молитвах невсипущу Богородицю* і в заступництвах 
незамінне уповання* гріб і умертвіння не втримали* Бо як Матір Життя до 
життя переставив той,* хто вселився в утробу приснодівственну. 

Апостол - 1 Коринтян 15, 1-11. 

Алилуя (г. 3): На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки. 

Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб спасти мене. 

Алилуя (г. 8): Воскресни, Господи, в упокій Твій, Ти і кивот святині Твоєї. 

Стих: Клявся Господь Давидові істиною і не відречеться її 

Євангелія - Матея- 19, 16-26. 

Замість Достойно, приспів: 

Ангели, бачачи успення Пречистої, здивувалися, як Діва восходить із землі 
на небо. 

І ірмос (г. 1): Перемагаються закони природи у Тобі, Діво чиста: бо 
дівственне є Різдво, і смерть наперед заповідає життя; по Різдві діва, і по 
смерті жива. Спасаєш завжди, Богородице, насліддя Твоє. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. 

Другий: Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову. 

 Алилуя, тричі. 



  

 

Фрагмент із Заповіту Патріярха Йосифа Сліпого 

Моїм Духовним Дітям, Владикам, Священикам, Монахам і Монахиням і всім 
Вірним Української Католицької Церкви  

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 року 
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 самого 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 слідом 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, наступником 
Сл. Б. Андрея та спадкоємцем Його духовної спадщини і Його заповітів, простелився 
довгий шлях відречення, несення хреста і свідчення Йому „пред человіки", „в роді цім 
перелюбнім та грішнім" /Мр. 8, 38/. На цьому шляху могутня Божа Десниця 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 Самарії, 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 фізичні 
знущання й упокорення, катування, морення голодом; нечестиві слідчі і судді, а перед 
ними я, безборонний в'язень-каторжник, „німий свідок Церкви", що, знеможений, фізично і 
психічно вичерпаний, дає свідчення своїй рідній мовчазній і на смерть приреченій 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 безпомічні 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 говорити: 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 – дитину. І "діти 
повстануть супроти батьків", і їх повбивають. І за Ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти. 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 відрікатися Його, 
нести хрест свій, страждати за Христа і з Христом, бути готовим на муки і навіть 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 себе, її 
смиренного служителя і пастиря... 



   

             

 

 

 

«ПЕРЕМАГАЙ ЗЛО ДОБРОМ!» (Рим. 12, 21) Послання Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2022 року до духовенства, монашества 

та мирян УГКЦ і всіх людей доброї волі. 

 

Трагедія війни безпосередньо боляче зранила нашу Церкву. Частина наших парафій 
окупована і сплюндрована. Зрештою, за останні століття щоразу, коли черевик російського 
окупанта – чи то царського, чи то радянського, чи путінського – ступав на нашу землю, 
Українська Греко-Католицька Церква була переслідувана та нищена. Проте вона щоразу, 
даючи свідчення віри і витривалості в переслідуваннях, з Господньої волі з новою силою 

відновлювалася. Віримо і знаємо, що так буде і цього разу. Висловлюємо солідарність і 
підтримку нашим єпископам, священникам, богопосвяченим особам, мирянам, які 
перебувають на лінії боїв та на окупованих територіях або змушені були покинути свої 
помешкання і парафії. Віримо, що ви повернетеся до рідних місць, і наші парафії 
відродяться і розвиватимуться. Висловлюємо слова братерства і солідарності римо–

католикам, православним, протестантам, євреям і мусульманам України, які перебувають 
під смертельною загрозою не менше від нас. Ми стоїмо разом! 

Несподіваними навіть для багатьох українців, не кажучи вже про інші країни, стали 
мужність і єдність нашого народу в обстоюванні своєї незалежності. Героїчний військовий 
спротив, самовідданість і жертовність добровольців та волонтерів, єдність і одностайність 
релігійних громад, що перетворилися на важливі осередки взаємодопомоги та любові до 
ближнього, доводять, що такий народ поневолити неможливо. 

Вони хотіли поховати нас, але не знали, що ми – насіння. Це прислів’я стало гаслом 
нескореності, живучості та сили протистояння труднощам, які демонструють українці. 

Воно перегукується з висловом християнського письменника Тертуліана: «Кров мучеників 
– насіння Церкви». Ми схиляємо голови перед усіма, хто приніс і приносить себе в жертву, 
щоб захищати невинних, боронити правду, обстоювати Богом дану священну людську 
гідність. Велика болісна жертва, оскільки вона правдива і пасхальна, дає рясні, життєдайні 
плоди. Серед смерті, яку повсюдно сіє ворог, використовуючи весь арсенал злоби і 

ненависті, проростають паростки неосяжної сили і шляхетності. Бог запалив душі 
українців вірою в перемогу Божої правди. В епоху диктатури релятивізму українці чітко 
називають речі своїми іменами: є істина, добро, принципи і цінності, за якими слід жити і 
за які можна навіть померти, а є брехня і лукаве зло. Україна об’єднала Європу, зцілюючи 
її тріщини, і надихнула людей доброї волі в усьому світі. Перед очима людства оживає 

Святе Письмо, і Господь історії увиразнює чудо: Давид протистоїть Голіяту. Українські 
воїни, які захищають від навали рідні міста, життя рідних і близьких, свободу та гідність 
народу, разом з Давидом кажуть: «Ти йдеш на мене з мечем і довгим списом і коротким. Я 
ж іду на тебе в ім’я Господа Сил… якого ти зневажив» (1 Сам. 17, 45). Ми висловлюємо 
щире визнання всім, хто жертовно стоїть за правду і справедливість. 

Дякуємо отцям-капеланам, які, ризикуючи життям, перебувають поруч із нашими 
захисниками, моляться з ними, несуть їм Христа та дбають про гуманітарну підтримку.  

Продовження в наступному бюлетні. 


