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18 вересня, 2022 року  

  
  14 Неділя по ЗСД 

 

Ап. – 2 Кор.  1, 21- 2.4. 
 

Єв. –  Мт.  22, 1- 14 
 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
11 вересня, 2022 року  

  
  13 Неділя по ЗСД Усік. Гл. Ів. 

Хрестителя 

 
 

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


Вітаємо з Днем Народження! 

13 вересня --- Дем’янчук Діонізій 
 14 вересня --- Мігелич Михайло 
 16 вересня --- Солодовська Люба 
 18 вересня --- Мацко Андрій 
 18 вересня --- Розумна Людмила 

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 

13 Неділя  
по Зісл.Св.Духа.  
Усік. Гл. Ів.Хр. 

 

11 вересня 10:00 ран. 
12:15 дня. 

Служба Божа за парафіян. 
Розважання над Св. Письмом 

о. парох 

 Понеділок 
 

12 вересня 6:30 веч. 
 
 

Молитва за Україну. 
Іс.Молитва 

Матері в молитві 

 Вівторок 
 

13 вересня                         --  

 Середа 
 

14 вересня  Cл. Божа за померлих з родини Марія Лен 

 Четвер 
 

15 вересня                          --  

 П’ятниця 
 

16 вересня    

Субота 
 
 

17 вересня  
 

  

  14 Неділя  
  по ЗСД.  

 
 

18 вересня    

 

 

 

 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». Звертаємось до парафіян і прихожан з великим 
проханням: 

• Бажаючі взяти участь у прощі в Bellevue автобусом - звернутись до 
Світлани Дерех. 

• Хто може надати потребуючим нічліг - звернутись до Олі Балешти. 
• Хто хоче стати спонсором якогось проекту з’їзду - звернутись до Олі Кушнір. 
Велике прохання спекти печиво на час проведення цього важливого заходу. 

Прохання до батьків приводити дітей різного віку на дитячі хори по 

п’ятницях згідно визаченого розкладу. Ведеться підготовка до З’їзду «Матерів в 

Молитві» і до парафіяльного празника . Розкриваймо таланти наших діточок. 

 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.  

 

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. 

 

Рішенням парафіяльної ради святкування парафіяльного празника 
провести 16 жовня. Початок о 12 год. дня. Детальнішу інформацію можна 
буде отримати в наступних бюлетнях. 

 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. 4): Світлую воскресіння проповідь* від ангела взнавши, Господні 
учениці,* і прадідне осудження відкинувши,* апостолам, хвалячись, мовили:* 
Повалилася смерть, воскрес Христос Бог,* даруючи світові велику милість. 

Тропар (г. 2): Пам’ять праведного з похвалами* і Тобі вистачає свідчення Господнє, 
Предтече,* бо Ти показався воістину і від пророків чесніший,* бо у струях 
сподобився хрестити Проповіданого.* Тому за істину постраждав Ти, радуючися,* 
благовістив Ти і тим, що в аді, Бога, явленого в тілі,* що взяв гріх світу і подає нам 
велику милість. 

Слава: Кондак (г. 4): Спас і Ізбавитель мій* із гробу як Бог* воскресив від узів 
земнороджених* і врата адові сокрушив,* і як Владика* воскрес тридневний. 

І нині: Кондак Предтечі (г. 5): Предтечі славне усікновення було якось 
божественним задумом,* щоб і тим, що в аді, проповів Спасове пришестя.* Нехай, 
отже, ридає Іродіяда, що випросила беззаконне вбивство,* бо возлюбила не закон 
божий, ні живий вік,* але – лукавий і дочасний. 

Прокімен (г. 4): Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти. 

Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти дуже величний. 

Прокімен (г. 7): Возвеселиться праведник у Господі і уповає на нього. 

Стих: Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимусь до Тебе. 

Ряд.Апостол: 1 Коринтян 16, 13-24.  

Предтечі Апостол: Діяння 13, 25-33.  

Алилуя (г. 4): Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і 
справедливости. 

Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня. 

Алилуя (г. 4): Праведник, як фінік, розцвіте і, як кедр на Ливані, виросте. 

Стих: Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвітуть. 

Рядове Євангеліє: Матея 21, 33-42.  

Предтечі Євангеліє : Марка 6, 14-30.  

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

Другий: В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться .  

Алилуя, тричі. 



   

             

 

 

 

«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. 

Через страждання і відчайдушну боротьбу за своє існування Україна стала епіцентром 
глобальних змін. У багатьох людей і народів спадає полуда з очей: стає зрозумілим, що 
дешеві ресурси не варті підтримки диктаторів; що світова система безпеки ослаблюється і 

мир є під загрозою, якщо заради добробуту не звертати уваги на Божі принципи і поведінку 
порушників; що жодна людина чи країна не є далеким островом, а все людство на різних 
рівнях взаємопов’язане, і якщо чиниться несправедливість щодо однієї країни – інші  не 
можуть бути байдужими. «Ніколи знову» з історичного гасла перетворюється на 
моральний імператив.    

З волі Божої правда увиразнилася, а брехня – зів’яла, бо «ніяка брехня не походить від 

правди» (1 Ів. 2, 21).  Сам факт нічим не спровокованої агресії з боку росії, підкріплений 
воєнними злочинами російських окупантів, викликав у світі величезну хвилю підтримки 
українців. Безпрецедентний рівень гуманітарної допомоги біженцям і тимчасово 
переміщеним особам є автентичним свідченням християнської любові: «Біженцем був, і ви 
Мене прийняли; в біді був, і ви прийшли до Мене» (пор. Мт. 25, 35-36). За цю гостинність і 
щедрість різних народів, Церков, єпископів, священників, монахів і монахинь, мирян і 

людей доброї волі в різних країнах на різних континентах висловлюємо глибоку вдячність. 
Ми також складаємо щиру подяку монастирям, чернечим чинам і згромадженням в 
Україні і за кордоном, які прийняли тисячі вимушено переселених осіб і діляться з ними 
всім, чим мають. Як і в часи перших християнських спільнот, надмір в одних людей 
покрив нестачу в інших (пор. 2 Кор. 8, 14). 

Цими днями ми питаємо себе: що дає нам силу боротися і протистояти ворогові, який 

переважає нас у десять разів у військовій потузі? Якщо ж відкоригувати саме запитання – 
«хто» дає нам силу, то відповідь стає очевидною. Силу дає нам Бог, бо Він є Господом сил. 
Чому? Бо ми любимо! У моці українців виявляється сила любові. Наші воїни керуються 
принципом не ненависті до чужого, а любові до свого – дітей, коханих, батьків, друзів, 
землі, рідних вулиць, світанків, туманів… Любов виявляється в невтомній праці 

волонтерів, у щедрих пожертвах мільйонів, у щирій тихій молитві. І в цій любові ми вже 
перемогли. Цю моральну висоту слід зберегти. Остаточно переможемо лише тоді, коли 
продовжуватимемо любити, коли ні на йоту не відступимо від біблійної формули цієї 
перемоги: «Ми знаємо, що ми перейшли від смерти до життя, бо любимо братів. Хто не 
любить, той у смерті перебуває» (1 Ів. 3, 14). Любов народжує героїв, а ненависть – 

злочинців. Жорстокість війни дегуманізує, тому ми, як народ, що захищається, і Церква, 
що гуртує народ у Христову родину, мусимо докладати всіх зусиль, щоб зберегти свою 
гідність і людяність, у жодному разі не опустившись до нелюдяності та звірств агресора. 
Бережімо серця наших воїнів від зла, щоб вони залишалися воїнами світла і добра! 
Бережімо свої серця! Перетворюймо свій гнів і кривду на мужність, незламність, правдиву 

мудрість і перемогу Божої правди. Святий Павло закликає «Не дозволь, щоб зло тебе 
перемогло, але перемагай зло добром» (Рим. 12, 21). 

Продовження в наступному бюлетні. 


