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9 жовтня, 2022 року  

  
  17 Неділя по ЗСД 

Ап. – 2 Коринтян 6.16- 7.1 

 
Єв. – Лука 6.31- 36. 

 

 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
2 жовтня, 2022 року  

Неділя після Воздвиження 
Чесного Хреста.  

16 Неділя по ЗСД. 

  

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


Вітаємо з Днем Народження! 

 3 жовтня -- Зоряна Думич 
4 жовтня ---  Анна Мацко 
6 жовтня --- Ігор Іваськів 
7 жовтня --- Люба Василина 
8 жовтня --- Ольга Горохівська 
8 жовтня --- Ярослав Починок 
9 жовтня --- Корнель Фірманчук 

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, Євгенію  Коваль, Руслана Луцишин, Мігелич Михайла, Луців 

Степана, , Палку Марію, Еmilie Woak 

                        День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

16 Неділя  
по Зісл.Св.Духа.  

 
 

2 жовтня 9 год.ран.  
10:00 год.ран. 

12:15 дня 

Молитва “Матерів в Молитві 
Сл.Божа за парафіян 

Розв. над Св. Письмом 

 

 Понеділок 
 

3 жовтня 6:30 веч. 
7 год.веч. 

Молитва за Україну. Іс.Молитва 
+Зеновія  

Матері в молитві 
Іван Петраш 

 Вівторок 
 

4 жовтня  --  

 Середа 
 

5 жовтня  --  

 Четвер 
 

6 жовтня 6:30 веч.                           + Анна Оля Сіреджук 

 П’ятниця 
 

7 жовтня 5:30 веч. 
6:30 веч. 

Вервиця 
Молебень за Україну 

 
о.парох 

Субота 
 
 

8 жовтня 10 год.ран. 
 

            + Ярослава Лобай  Богдан Кріслатий 

  17 Неділя  
  по  Зісл. Св.Духа.  

 
 

9 жовтня 10 год.ран.  
12:15 дня 

Сл.Божа за парафіян 
Розв. 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! 

 

Прохання до батьків приводити дітей різного віку на дитячі хори по п’ятницях 

згідно визаченого розкладу. Розкриваймо таланти наших діточок. 

 Катехитичні навчання в парафії - кожної п’ятниці по групах у 
визначений час.  Проводиться набір дітей 8-9 річного віку в групу 
підготовки до 1 Св. Причастя . Ці заняття розпочинаються о 5 год. 
30 хв. веч. ЗАПРОШУЄМО ДІТЕЙ  НА НАВЧАННЯ. 

  

УВАГА! В 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! Цього тижня виготовляємо вареники в середу. Потребуємо 
Вашої допомоги.  

Запрошуємо всіх парафіян, прихожан та гостей на наш 
парафіяьний празник, який відбудеться в неділю 16 жовтня.  
Святкова Архієрейська Служба Божа - о 10 год. ранку, виступ 
дітей і святковий обід з 12 години дня.  Просимо  придбати 
квитки в Люди Малецької, в офісі парафії або в членів ради. 
Велике прохання до наших жінок - спекти солодке. Вартість 
квитка на святковий обід - $35. Дітям віку від 14 років - $ 35, 
до 14 років - вхід вільний. 

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. 
 

 ВІТАЄМО Юрія і Лідію Турчин, а також їхніх  дітей Яну і Давида з  вступом у 
нашу парафію і бажаємо їм Господніх Ласк і плідної  Богом Благословенної  праці  
у нашій  спільноті. 



 

 

  

Тропар (г. 7): Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* отворив Ти 
розбійникові рай,* мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам 
проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові 
велику милість. 

Тропар (г. 1): Спаси, Господи, людей твоїх* і благослови насліддя Твоє,* 
перемоги благовірному народові на супротивників даруй,* і хрестом 
твоїм* охорони люд твій. 

Слава: Кондак (г. 7): Вже більше влада смертна не зможе людей 
держати,* Христос бо зійшов, сокрушаючи й розоряючи сили її.* 
Зв’язується ад,* пророки согласно радуються,* представ Спас, мовлячи 
тим, що в вірі:* Вийдіть, вірні, у воскресіння. 

І нині:Кондак (г. 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. 

Апостол: Галатів 2, 16-20  

Алилуя (г. 4): Возніс Я вибраного з людей Моїх, єлеєм святим Моїм 
помазав його . 

Стих: Бо рука Моя заступить його і рам’я Моє укріпить його 

Євангеліє: Марка 8, 34 - 9, 1  

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

Ірмос (г. 8): Таїнственний рай Ти, Богородице, що невоздільно 
виростила Христа. Він на землі насадив хресне життєносне древо. Йому, 
що його нині возносять, поклоняючись, Тебе величаємо. 

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

Алилуя, тричі.  

 

 



 
Головам Єпархіальних / екзархальних катехитичних комісій, отцям, 

катехитам Вітання з Днем катехита 2022 року Божого «…і [Ісус] 
преобразився перед ними…» (Мт 17, 1) 

 
 

 Слава Ісусу Христу!  
Дорогі катехити, вітаю всіх вас із початком Нового катехитичного року! Від 
імені всіх єпископів і пастирів нашої Церкви висловлюю подяку за ваше 
самовіддане служіння! Зараз непрості часи. Це тривожна пора, особливо для 
наших вірних в Україні, які переживають війну. Ми молимося за силу і 
відвагу. Ми молимося за мир. Джерелом натхнення й дороговказом для нас 
на початку нового Літургійного року, може бути свято Преображення 
Господнього, яке ми нещодавно святкували. У Євангелії від Матея читаємо: 
«По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоана, його брата, провів їх 
окремо на високу гору і преобразився перед ними: обличчя його засяяло, 
наче сонце, а одежа побіліла, наче світло» (Мт 17, 1-2). Ісус є справді Богом і 
справді людиною водночас. Під час преображення Ісус приховав свою 
людську природу – своє людське тіло – і об’явив свою божественність Петру, 
Якову та Йоану, щоб учні були витривалими, коли настане час Його страстей 
і смерті на хресті, коли наш Господь буде добровільно зносити страждання. 
Але в цій історії віднаходимо набагато більше. Ісус бере на себе нашу 
людськість, щоб ми могли взяти на себе Його божественність. Ми, створені за 
образом і подобою Божою, маємо у наших генах здатність ставати святими, 
тобто схожими на Бога. Подумайте про це в контексті мультфільму «Красуня 
й Чудовисько» Уолта Діснея, заснованого на давній казці, де юна Белль 
потрапляє в полон до замку звіра. З часом, і за допомогою слуг замку, Белль 
змогла зазирнути за межі потворної зовнішності звіра. Вона побачила його 
добре серце й душу справжнього принца. У Біблії є подібна історія. Адам і 
Єва, намагаючись зайняти місце Бога, але без Бога, були вигнані з 
Едемського саду. Їхнє справжнє «я» спотворюється і вони змушені 
прикриватися чужим одягом – «листям». Справжня природа Адама і Єви 
змінюється до невпізнання, вони стають схожими на чудовисько зі згаданого 
мультфільму. Але Бог ніколи не покидав Адама і Єву. Бог ніколи не покидає 
нас. Бог проникає нас поглядом до самого нутра, поза нашу грішну природу. 
Він упізнає добре серце та душу справжнього принца чи принцеси, якими 
кожен із нас насправді є, якими Бог сотворив нас від самого початку. Отож 
преображення Господа нашого Ісуса Христа є прообразом нашого власного 
преображення. Наша первісна краса була відновлена через Його жертовну 
любов, об’явлену на хресті. Дякую, Ісусе, за цей неймовірний дар! Нехай нас 
надихає подорож юної Белль, яка привела її до відкриття принца в 
чудовиську; нехай наша власна подорож наближає нас до Христа через 
молитву, доброту й любов; нехай наша справжня краса, створена на образ і 
подобу Божу, засяє для всього світу! На початку нового катехитичного року 
подаємо вашій увазі короткий звіт діяльності Патріаршої катехитичної 
комісії, а також нові посібники й зошити для учнів 1, 2, 3 класів і підготовки 
до першої Сповіді. Нехай вони допомагають Вам і дітям, яких ви 
супроводжуєте у подорожі до люблячого Бога. Хай Господь рясно 
благословляє усіх вас! 
 + ДАВИД (Мотюк) - Голова Патріаршої катехитичної комісії Єпарх 

Едмонтонський 


