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Наступна неділя 
 

29 листопада, 2020 
 

  
25-та Неділя після 
Зіслання Св. Духа 

Апостол:  
1 Коринтян. 4.9 - 16 

 
Євангеліє : 

Матея, 9.9-13 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

24 Неділя після 
Зіслання Св.Духа 
22 листопада, 2020 

http://pokrova-church.com/


З 22 листопада по 29 листопада 2020 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
24 листопада -- Федьків Андрій (ювілей) 
26 листопада -- Рудяк Люба 
26 листопада -- Корник Євген 
26 листопада -- Іванушкін Оксана 
26 листопада -- Продан Аркадій 
27 листопада --  Малюца Олена (ювілей) 
29 листопада -- Сембай Ірина 
29 листопада -- Скоропис Володимир 

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.    
    

    Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, 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, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Неділя 
 

22 листопада 10:00 ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Розв.над Святим Письмом 

 

 
о.парох 

Понеділок 
 

23 листопада 10:00 ран. +Володимир , +Антоніна  родина Ягла 

Вівторок 
 

24 листопада  --  

 Середа 
 

25 листопада 10:00 ран. 
 

6:00 веч. 

+Ірена,+Михайло,+Дарія,+Василь 
 

+Марта 

Оксана,Діонізій 
Дем’янчук 
Ярослава 
Михайлів 

Четвер 
День Подяки 

  

26 листопада 12:00  дня Подячна Служба Божа  о.парох 

П’ятниця 
 

27 листопада  --  

Субота  
Початок Різдвяного Посту 

 

28 листопада  --  

  Неділя 

 
 

29 листопада 10:00 ран. 
12:15 дня 

 
 

Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Святим Письмом 

 
 

 
о.парох 

 



 

 

 

 

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

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

 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.  

14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, Українська Греко-

Католицька Церква розпочала молитву «Вервиця Єдності». Щоденна 
молитва, яка об’єднує вірних УГКЦ по всьому світу, відбувається з 

благословення Блаженнішого Святослава. ЖИВЕ ТБ ЩОДЕННО В ПРЯМОМУ ЕФІРІ 
ТРАНСЛЮє МОЛИТВУ НА ВЕРВИЦІ. ПОЧАТОК МОЛИТВИ О 20:00 ЗА КИЇВСЬКИМ 

ЧАСОМ. « Церковна єдність є живим стосунком любові до Бога і ближнього, над яким 

потрібно постійно чувати, його будувати і в ньому безнастанно зростати». 

Різдвяний піст - Пилипівка, розпочався 28 листопада і триватиме  до 6 
січня навечір'я Різдва Ісуса Христа . Це є традиційний час на посилену 
молитву, розважання, стримання від їжі і поганих помислів, щоб ми 
могли приготувати себе на оселю для зустрічі з новонародженим 
Христом. Церква рекомендує добровільне стримання від м'ясних страв у 
середу і п'ятницю під час посту.                                   

  
 

      

В День Подяки, 26 листопада 2020 року, в нашій церкві буде відслужена 
Подячна Служба Божа за прожитий рік, яка розпочнеться о 12 год. дня.  
Рішенням парафіяльної ради парафіяльний святковий обід в четвер 
відміняється в зв’язку з прогресом поширення короновірусу. 

Діти нашої парафії готуються до зустрічі Св. Миколая , який прийде до нашої 
церкви в неділю 20 грудня після Служби Божої . Прохання до дітей бути 
чемними, послушними і побожними, щоби свято зустріти  Святого Миколая.  В 
день приходу св. Миколая пан Адам Головчак подарує нашим парафіянам 
церковниий календар на 2021 рік. 

      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. 

•  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. 
Дякуємо  парафіянам, котрі фінансово підтримують нашу парафію у часі пандемії 

УВАГА! Чергове засідання членів президії парафіяльної ради розпочнеться             
о 6 год.30 хв., а засідання парафіяльної ради о 7 год. веч. в п’ятницю 27 листопада в 
парафіяльній залі. 



 

 

 

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

Слава: Кондак, глас 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: Богородичний, глас 7: Як скарбниця нашого воскресіння* тих, що на 
Тебе надіються, Всепіта,* виведи з рова і глибин прогрішень,* бо Ти спасла 
єси винних у грісі,* родивши спасення наше.* Ти перед Різдвом – Діва* і в 
Різдві – Діва,* і по Різдві дальше пробуваєш Дівою. 

Прокімен, глас 7: Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить 
людей своїх миром . 

Стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть Господеві молодих 
баранців  

 

Апостол: Еф. 2, 14-22.  

Алилуя, глас 7: Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, 
Всевишній . 

Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину твою на всяку ніч 

 

Євангеліє від Луки 8, 41-56  

 

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

Алилуя, тричі.  



ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА 
ПИЛИПІВКУ ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, 

НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, 

Слава Ісусу Христу! Вже надходить Пилипівка, радісний 40-денний піст, який розпочинається 15 
листопада, день після почитання св. Апостола Пилипа, та триватиме до 24 грудня, Навечір’я Різдва 
Христового. Цей час є уділений нам для духовного приготування до величавого празника – Різдва 
Господа нашого Ісуса Христа. Цей час даний нам для глибокого усвідомлення Божої тайни – 
воплочення Божого Сина та приходу Месії, Царя Миру, Еммануїла та Світла світу. Це час віднайти у 
цьому правдиву радість через молитву, розважання та діла милосердя, а не у штучній атмосфері 
радості Різдвяних вечірок, купівлі та обміну подарунків і наготованих смаколиків на столі. Ми можемо 
думати, що прихід Христа є звершеною подією, історичним фактом минулого, а очікування Його 
приходу має для нас радше символічне значення. Це не так! Христос завжди приходить до нас. Він 
постійно народжується духовно у серці кожної особи, яка вірує та очікує Його. Він приходить до нас у 
молитві та Святих Тайнах, особливо у Святій Сповіді та Причасті. Він приходить, щоби бути з нами і 
між нами. Саме у час посту розуміння факту приходу Христа і Його присутності серед нас набирає 
особливого значення для нас цього року. Серед неспинної пандемії, перенесення захворювання 
вірусом, пережиття втрати рідних та знайомих, політичних незгод та нестабільності, заворушень, війн 
та порушень прав людини у різних кутках світу, ми є спраглі глибокого усвідомлення і переконання у 
тому, що Христос Господь насправді є присутній серед нас, а Його ласка є життєдайною та необхідною. 
Пилипівка символізує Старий Завіт та світ, який завмер в очікуванні приходу Христа та Світла світу. Ми 
почуємо читання з книг стародавніх пророків Наума, Авакума, Даниїла та Ісаї, які пророкували про Його 
прихід вісім століть перед тим, як Він народився. Вони згадували, що Месія народиться у Вифлеємі, 
про втечу Пресвятої Родини до Єгипту та її повернення до Назарету, про зцілення недужих, про 
відкинення Його вибраним народом, про зраду та продаж Його одним з апостолів за тридцять 
сробняків, про розп’яття між розбійниками, про проколений списом бік, про Його Воскресіння та 
вознесіння на небо. Пізніше, святі євангелисти, пишучи євангелія під надхненням Святого Духа, 
додадуть ці пророцтва, щоби показати нам, що Ісус Христос є тим Месією, якого усі очікували, і є 
направду Сином Божим. Історія спасіння не закінчується з приходом Христа 2000 років тому, а 
продовжується до сьогодні. Ми всі є в очікуванні Його другого приходу, про який Він сам пророкував, і 
буде дуже різнитися від першого. Коли Христос прийде удруге, усі Його впізнають. Бо коли він 
прийшов вперше, Його не злюбили та відкинули. Коли Він прийде вдруге, всі племена визнають Його 
Господом. Бо коли Він прийшов вперше, то тільки дванадцять апостолів пішли за Ним. Коли Він 
прийде вдруге, прийдуть з Ним численні ангели. Бо коли він прийшов вперше, Він був безпомічним 
немовлятком у яслах. Коли Він прийде вдруге, Він буде Царем над царями та Паном над панами. Ось 
чому очікування  приходу Христа не є і не може бути символічним, а цілком правдивою подією – Він 
прийде вдруге. Увпродовж Різдвяного посту зробімо наші приготування до Різдва головно духовними. 
Створіть молитовний куток у своїй хаті та виставте ікону Різдва Христового, розважуючи денно над 
тайною приходу Месії. Приступімо до святої Сповіді та святого Причастя у ці дні, особливо якщо не 
зробили цього під час Великого Посту. Стримуймося від м’яса у п’ятниці, переїдання та надмірного 
користування Інтернетом. Будьмо щедрими з своїм часом і талантами та послужімо бідним і 
знедоленим чим можемо. Помирімся з тими кого образили. Будьмо завжди свідомі, що Ісус Христос 
прийде вдруге як наш Господь і Суддя, а «про цей день і годину ніхто не знає» (Мт. 24:36).Нехай 
благословить Вас Господь Ісус Христос, Різдво Якого у вертепі Вифлеємському ми радісно чекаємо! 
листопад  2020 р. Б 

 +Борис Ґудзіак - Митрополит Української Католицької Церкви у США 

+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ - Єпископ Стемфордської єпархії 

+Преосвященний Венедикт Алексійчук - Єпископ Чіказької єпархії святого Миколая 

+Преосвященний Богдан Данило - Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 

листопад  2020 р. Б  


