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Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Кловер Катерину, 
Кондуш Наталю , Мисів Анну, Мацєх Ліду ,      Міґелич Надію , Савчак Орисю, Сікорську 
Марію , Стасишин Марію , Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину 

З 13 березня по 20 березня 2016 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
 
11 березня—Оксана Дем’янчук 
15 березня –  Андрій Волошин 
15 березня — Розалія Дмитрик 
16 березня — Святослав Василишин 
19 березня — Марія Палка 
19 березня —  Йосиф Фалат 
20 березня — Оксана Литвин 
20 березня — Микола Ющишин 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом бла-
гословенних   років 
життя, здоров’я і здійс-
нення всіх Ваших 
мрій! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

13 березня 
  

10:00 am 
 

12:15 рм 

Служба Божа за парафіян 
Чин Взаємного Прощення 

Розважання над стор. 
Святого Письма 

о. парох , Владика Роберт 

Понеділок 14 березня 
1 День Великого 

Посту 

 —  

Вівторок 15 березня  —  

Середа 16 березня 5 pm Літургія Передосвячених 
Дарів 

Панахида 

о. парох 

Четвер 17 березня  —  

П’ятниця 18 березня 4 pm Літургія Передосвячених 
Дарів 

Панахида 

о. парох 

Субота  19 березня 10:00 am 
 

† Сорокоусти . Парастас  о. парох 

Неділя 
 

20 березня 10:00 am 
12:15 рм 

Служба Божа за парафіян 
Розважання над стор. 

Святого Письма 

о. парох 
Владика Роберт 



 

 

КАТЕХИТИЧНІ , БІБЛІЙНІ НАВЧАННЯ . ДИТЯЧІ ХОРИ .ПІДГОТОВКА                                
ДО ПЕРШОГО СВ.ПРИЧАСТЯ . 

В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах , підготовка до 
Першого  Святого Причастя та репетиції дитячих хорів . Велике прохання батьків 
забезпечити явку дітей ,  протягом п’ятниць кожного тижня . В неділі о 12 год.15 
хв. в нашій церкві проходять розважання над сторінками Святого Письма . 

В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки про Блаженних—
новомучеників УГКЦ , які проводитиме отець  Іван Колтун , парох парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці села Страч , який запрошений парафією Святих Володимира 
і Ольги з Чікаго . Реколекції  відбудуться 8, 9 ,10 квітня в нашій церкві . 

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 лис-
ток просимо вкласти в конверт, який є вкладений в бюлетні, і відда-
ти пароху.Під час Великого Посту в неділю буде відправлятися Слу-
жба Божа Василія Великого, в середу і п’ятницю– Літургія Напере-
досвячених Дарів, в суботу-Сорокоусти . 

Велике прохання до всіх взяти участь у проведенні рибних обідів 
в кожну п’ятницю , починаючи з 12 лютого до 25 березня . Пра-
цюємо у 2 зміни .  Також дуже просимо спекти солодке печиво . 

12 Відділ СУА запрошує на продаж печива в п’ятницю 18 березня з 4год.дня 
до 7 год. Веч. І в суботу 19 березня з 9 год.ранку до 1 год.дня в домівці СУА 

при залі Св.Йосафата 

ВЕЛИКОДНЄ СВЯЧЕНЕ В ПАРАФІЇ СВЯТОГО ЙОСАФАТА 
У неділю 3-го квітня в 12:30 дня в Астродомі відбудеться традиційне парафіяльне Великоднє Свяче-
не.  Також у цей день—25-ту річниця дияконських свячень  Архидиякона Катедри Єфрема Смоли-
ло. Будуть виступати діти. Традиційно на стіл будуть подаватися Великодні страви. 
 Квитки на цей обід можна замовити в парафіяльній канцелярії від понеділка по п'ятницю в зви-
чайні робочі години, починаючи від понеділка 14-го березня до четверга 31-го березня в вестибюлі 
Собору в Квітну неділю - 19-го і 20 - го квітня, коли буде продаж пасок і печива. 
 Вартість квитків - $20 для дорослих і $8 для дітей від 6-ти до 14-ти років.  Діти до 5-ти років - безко-
штовно, але мусять мати квиток. 

Продовжуємо виготовляти вареники у вівторок і середу з 5 години веч. 
Також потрібна допомога чистити картоплю в понеділок . 

РІК БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ 2016 рік проголошений Вселенською Ка-
толицькою Церквою Роком Милосердя.  Пасторальний відділ нашої 
єпархії організовує дві конференції   на тему: “Дістатись на вершину 
Милосердя”. Перша конференція відбудеться в парафії Пресвятої Трой-
ці в Карнегі, Пенсильванія, в суботу 5-го березня 2016 року від 9:30 ран-
ку і до 3:30 дня . Друга конференція відбудеться в нашій парафії  По-
крова Пресвятої Богородиці в суботу 16-го квітня 2016 року                      
з 9  год . 30 хв.ранку до 3 год. 30 хв. дня . Детальніша інформація буде 
подана в наступних оголошеннях . 

В кожну першу неділю місяця  о 9 год. ранку — молитва <<Матерів в молитві >>. 
Молитовне намірення—за Божу опіку для дітей—сиріт України . 



 
 
 

глас 8 
 

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний, * погребення 
прийняв Ти тридневне, * щоб нас визволити від страстей. * Життя 
і воскресення наше, * Господи, слава Тобі.   
 
Слава: Кондак Тріоді, глас 6:  Премудрости наставнику, розподате-
лю,* немудрих учителю і нищих захиснику, * утверди, врозуми се-
рце моє, Владико. * Ти дай мені слово, Отче Слово, * бо оце устам 
моїм не забороню, щоб звали Тобі: * Милостивий, помилуй мене, 
падшого. 
 
І нині: Богородичний, глас 6:  Заступнице християн непостидна, 
молитвенице до Творця незамінна, * не погорди голосами молінь 
грішників, * але випереди як благая з помміччю нам, що вірно спі-
ваємо Тобі: * поспішись на молитву і скоро прийди на моління, * 
заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що почитають Тебе. 
 
 Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому. 
 
Стих : Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його. 
 
Апостол: До Римлян 13, 11-14,4 
 
Алилуя, глас 6 :  Благо є сповідуватися Господеві і співати імені 
Твоєму, Всевишній. 
 
Стих:  Сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч 
 
Євангеліє:  Мт. 6, 14-21. 
 
Причасний:  Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх. . 
Алилуя (3). 



             

     Заклик до покаяння (послання на Великий піст)  
Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький 

 

 Уривок із книги: ГРІХ СПОКУСИ 
 

 Кожний християнин знає, що між гріхами смертними, тобто між тими гріха-
ми, з яких кожний зокрема заслуговує на вічну кару в пеклі, є гріхи, одні від 

одних тяжчі. Кожний християнин знає, нпр., про той страшний гріх, що його 
називаємо згіршенням, або спокусою. Кожний знає той фрагмент Св. Пись-
ма, що його християнин не може без страху перечитати: «Хто соблазнить од-
ного з тих малих, що вірять у мене, краще було б йому, якщо завішено б на 
його шиї млинський камінь і якщо б утонув у морській глибині... горе тому 

чоловікові, через кого приходить соблазнь» (Мт. 18, 6–7). Хто тільки вірить у 
Богом об’явлену правду через Ісуса Христа, хто вірить у Св. Євангеліє, тому 
при читанні або слуханні тих слів мусить перейти через ціле тіло трепет 
жаху на саму гадку, що, може, і він мав те нещастя допуститися гріха, яким 

дав згіршення ближнім, передусім малим, простим, убогим або молодим, 
тобто коли своєю поведінкою навів їх на дорогу гріха. Той гріх страшний 
тим, що навіть тоді, коли людина спокутує його щирими сльозами покаяння, 
не має змоги виправити чи відкликати те зло, яке навела на душу ближнього. 
Згіршена нею особа зійшла, може, на дороги гріха, відступила від Божого за-

кону, від віри в Бога. Тепер за гріх спокуси нещасний грішник кається, хотів 
би все виправити, але як же скасувати те, що вже раз сталося, як на праведну 
дорогу покаяння повернути згіршеного, про якого, може, і не знає, де він? А 
що сказати про страшне становище людини, яка не одному, а багатьом дала 
згіршення, що сказати про людину, коли її гріх люди обговорюють, коли той 

гріх став взірцем для наслідування або коли за тим гріхом судять про Боже 
Об’явлення і християнство? Така людська природа. Коли, нпр., нехристияни 
або й християни, мало віруючі чи й цілком невіруючі, бачать незаконні вчин-
ки осіб, які голосно й одверто визнають себе християнами, нпр., членами 
братства, членами Католицької Акції, членами «Орлів» тощо, невіруючі ма-

ють причину думати, що віра тих людей така, як їхні вчинки. Така думка ви-
дається навіть розумною і природною, бо поведінка людини має бути такою, 
якими є її переконання. А коли люди в комусь бачать невідповідність переко-
нання і поведінки, то, природно, легковажать переконаннями і вірою таких 
людей, дії яких не заслуговують на пошану.         



 

Тим- то нехристияни судять про християнську віру і про Ісуса Христа за 
тим, як чинять християни. «Горе людям, – каже Св. Письмо, – через яких 
Моє ім’я хулиться поміж поганами» (Іса. 52, 5). Такі люди своєю поведінкою 
відвертають інших від віри, від Ісуса Христа. Вони подібні до тих безбож-

них синів Ілея-священика, що своїми грішними діями відвертали людей від 
Божого храму і відводили від жертв (І Цар. 2, 17). Їхній гріх був такою тяж-
кою спокусою, що не тільки на них самих стягнув страшну смерть, а й на 
їхнього батька, старого священика, а також на ввесь народ навів велике 

нещастя – погром филистим’ян. Хоч батько їх і повчав, не минула його 
страшна смерть тільки тому, що не повчав досить гостро й суворо, що не 
відлучив їх від Божого жертовника і від приношення жертв. З цього прикла-
ду і з багатьох інших бачимо, що гріх спокуси стягав на людину Божу кару 
ще за життя. Цей гріх в особливий спосіб заслуговує покарання і на цьому 

світі. Це, зрештою, річ досить природна. Якщо є чесноти, що заслуговують 
на нагороду на цьому світі, як того вчить нас 4-а Божа заповідь, мусять бути 
і такі провини, що заслуговують на дочасну кару. Це чітко випливає і зі слова 
Христового: «Краще йому, щоб на шиї його прив’язали млинський камінь». 
Коли грішникові краще вмирати такою страшною смертю, то, очевидно, ще 

краще було б йому зазнати іншої, меншої кари, нпр., було б щастям для гір-
шителя, коли Бог зіслав би на нього тяжку хворобу, бідність, тяжкі хвороби в 
родині або й інші тяжкі прояви Божого провидіння, що були б карою за спо-
кусу. А навіть треба сказати, що такі кари на цьому світі були б для гіршите-
ля великим Божим даром, рятували б душу через дочасну кару від вічної. 

Вони давали б надію на уникнення вічної кари, очевидно, лише тоді, коли 
гіршитель, користаючи з дочасної кари, виправився б і покаявся б з гріха. 
Маємо, зрештою, і у Св. Письмі інші приклади дочасної тяжкої кари за гріх 
спокуси. Коли цар Давид у хвилині забуття дав своєму народові спокусу, по-
чув такий Божий засуд: «Тому, що ти дав нагоду Господнім ворогам хулити, 

той син, що тобі народився, смертю умре» (II Цар. 12, 14) 


