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Покрий нас 
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Зіслання Св.Духа 

20 грудня, 2020 

http://pokrova-church.com/


З  20 грудня по 27 грудня 2020 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

20 грудня -- Мисів Люба 
22 грудня -- Кудляк Анна 
22 грудня -- Лебедь Люба 
22 грудня -- Кмиць Анна 
25 грудня -- Петровська Олена 
25 грудня -- Олеся Рабосюк 
25 грудня -- Наталя Зорій 
26 грудня -- Фрицький Йосиф 
 

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, Палку Марію, Павлишин  
Марію ,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Неділя 
 

20 грудня 10:00 ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Розв.над Святим Письмом 

 

 
о.парох 

Понеділок 
 

21 грудня 10:00 ран 
6 год.веч. 

+Наталя (річн) 
+ Тетяна (9 днів) 

Оля Кульбанська 
Мирон, Оля Балух 

Вівторок 
Непорочне Зачаття Богородиці 

 

22 грудня 10:00 ран Служба Божа за парафіян.  о.парох 

 Середа 
 

23 грудня  --  

Четвер 
  

24 грудня 10:00 ран. +Степан,+Елсі Марія Білінська 

П’ятниця 
 

25 грудня 10:00 ран. +Володимир,+ Анна о.Михайло,Тетяна 

Субота 
 

26 грудня  --  

  Неділя 

 
 

27 грудня 10:00 ран 
12:15 дня 

 
 

Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Святим Письмом 

 
 

 
о.парох 

З глибоким сумом сповіщаємо, що на 100-ому році земного життя 
відійшла до Господа найдовговічніша наша парафіянка, активна 
союзянка, учасниця багатьох парафіяльних проектів, людина глибокої 
віри і світлого розуму, жертводавець для бідних і потребуючих в Україні 
Орися Савчак. Молімся, щоб Господь, прийнявши її безсмертну душу, 
поселив її у місці вічного спочинку. ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ! 

  
 



 

 

 

 

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 понеділок і вівторок , 
починаючи з 5 год. вечора. Просимо бажаючихпідтримати важливий 
парафіяльний проект.Щира подяка всім працівникам, які жертвенно 
вкладають свою працю у цей важкий для всіх нас час. 

           Порядок Богослужень на Різдвяний час 2021 року Божого. 
 

Середа, 6 січня - Навечір’я Різдва — 5 год. веч.—Вел.Вечірня зі Службою Божою 
Четвер, 7 січня  —  РІЗДВО ХРИСТОВЕ — 
                                       9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією 
                         10 год. ранку—  Святкова Різдвяна Архієрейська Служба Божа 
П’ятниця, 8 січня— Собор Пресвятої Богородиці —  
                                     10 год. ранку — Служба Божа 
                                     11:00 год. ранку — Молебень до Богородиці 
 Субота, 9 січня — Св. Првмч. Стефана —  
                                      10 год. ранку — Служба Божа 
                      
ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ 2020 
Майже від початку 2020-го року цей рік показався не нормальним.  Ми всі це відчуваємо і прагнемо 
нормалізації у нашому житті – чи то по церквах, школах, чи у наших працях.  Наші плани на сто 
відсотків змінилися.  Нам усім бракує ширшого товариства, зустрічей з нашими ровесниками в 
школах, і поза школами – спілкування з громадою як із родинами – дія – рух.   
Ми віримо, що з часом усе знайде на своє місце і ми повернемося до нормального життя, яке будемо 
багато більше цінити як це що робили дотепер. 
Це Вифлеємське світло, яке походить з Вифлеєму – з церкви Різдва Христового, з місця де народився 
сам Ісус Христос. 
І хоч цього року через обставини пандемії – австрійські скаути не перевозили Вифлеємського Вогню 
із Єрусалиму, але один із американських скаутів в нашій околиці що рік річно затримує 
Вифлеємський Вогонь з року в рік і його доглядає поділився тим вогнем з нами. 
Тож прийміть цей минулорічний Вифлеємський Вогонь від нас пластунів, всечесніший отче, щоб він 
приніс вам і вашій парафії надію на краще завтра! 

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  для зустрічі з новонародженим Христом.  

                                                         
 

      Діти нашої парафії готуються до зустрічі Св. Миколая , який прийде до нашої 
церкви сьогодні, в неділю 20 грудня після Служби Божої . Прохання до дітей 
бути чемними, послушними і побожними, щоби свято зустріти  Св.Миколая.   

      
Ласкаво запрошуємо  наших вірних до нашого храму. Будь- ласка, 

пам’ятайте дотримуватись  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 Євх. 
• 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! В офісі нашої парафії можна придбати Різдвяні колекційні марки 
2021 року, виготовлені нашою єпархією. Звертатись до секретаря  парафії. 

ДІЛО МИЛОСЕРДЯ ПАРАФІЇ- для похоронних послуг одинокого каліки Степана 
Заяця, який відійшов у вічність, парафія зробила збірку і передала 760 доларів. 



  

 

Тропар, глас 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. 

Слава: Кондак, глас 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: Богородичний, глас 3: Діва днесь предстоїть у церкві* із ликами 
святих невидимо за нас молиться Богу.* Ангели з архиєреями 
поклоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо ради нас молить 
Богородиця предвічного Бога. 

Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві 
нашому, співайте. 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом 
радости 

Апостол: Кол..; 1, 12-18.  

Алилуя, глас 3: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки . 

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

Євангеліє від Луки 17, 12-19  

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

Алилуя, тричі  



   

             

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 
 

Високопреосвященним і преосвященним архиєпископам і митрополитам, боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, преподобному 
монашеству, возлюбленим братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у світі сущим 
Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, 
щоб ви його вбожеством розбагатіли. 2 Кор. 8, 9 

Христос народився!  Славімо Його! 
 
Дорогі в Христі!  
Важко повірити, наскільки змінилося наше життя від останньої коляди минулого року до першого «Бог предвічний» цьогорічної різдвяної ночі. 
Упродовж 2020 року всі ми немовби були перенесені в інший світ—світ страху та непевності перед невідомим. Та незважаючи на обмеження, 
випробування і людські втрати через пандемію коронавірусу, ми разом, як Церква, у своїх родинах, парафіях, громадах і країнах не перестали бути 
носіями доброї новини надії, любові та радості. Тож цього року з нагоди Різдва Христового маємо в особливий спосіб засвідчити перед іншими про 
«велику радість, що буде радістю всього народу:  сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь» (Лк. 2, 10–11). 
Таїнство Різдва Христового – це радість приходу Божого Сина у світ, сповнений бідою, болем і стражданням людини. Він залишає небесну славу, 
щоби ввійти в людську неміч усіх часів, культур і народів. Христос-Бог стає не просто людиною, а людиною вбогою, людиною, яка страждає від 
початку свого земного життя. Предвічний Бог входить у людську історію і переживає людський голод та холод, біль та хвороби, ворожість та 
байдужість суспільства. 
Новонароджений  Бог-Безхатченко – яка це дивна суперечність, яка це дивна божественна убогість! Всемогутній Бог стає бідним, щоби нас збагатити. 
Цар всесвіту покладений «у біднім вертепі, в ясла на сіні», щоб нам простелити шлях до небесних осель. Вдивляючись у це таїнство, св. Григорій 
Богослов каже: «Той хто збагачує, став убогим; прийняв бо убогість моєї плоті, щоб я став багатим в Його божестві.» (Oratio 45, 9). Прийшов Господь, 
який своїми ранами зцілює наші рани, нашу слабкість, нашу біду. І Він залишається з роду в рід нашим Еммануїлом, що означає «з нами — Бог», у 
наших потребах, болях і стражданнях. Присутність воплоченого Бога в людській історії і в нашому житті є нашою безнастанною та невід’ємною 
радістю, як у день  Різдва Христового, так і в усі дні нашого життя. 
Вживаючи в побутовому спілкуванні якесь слово, ми зазвичай не замислюємося над його походженням і значенням. Мова розвивається стихійно і 
стрімко – ми забуваємо, звідки це слово виринуло, розминаємося з його глибиною. Так є із поняттям «убогий», яке вказує на бідну людину. Однак, 
якщо подивимося, як це слово утворене, то зрозуміємо, що  «у-Богий» – це людина через яку Господь до нас приходить, особа яка є «у Бога», тобто під 
особливою опікою Всевишнього. 
Христос учить нас, що фізично вбогі та вбогі духом, або покірні, є щасливі – блаженні, бо саме їм належить Царство Небесне (пор. Лк. 6, 20). Для 
вбогого останньою надією, опорою і спасінням є лише Бог. Його доля завжди лежить у Божих руках. А Господь особливо чутливий до того, як ми 
ставимося до Його вбогих, себто до потребуючих, знедолених, безхатченків, голодних, самотніх, вдів і сиріт. Хто зневажає вбогих – зневажає свого 
Творця. Кривдити таких людей – значить чинити гріх, який кличе до неба про помсту! 
Цього року Синод єпископів нашої Церкви зосередив увагу вірних саме на обличчі сучасної бідності. Заохочую вас дослухатися до Синодального 
послання під назвою «Залишиться вам одне – те, що ви дали вбогому!» та розглянути його у світлі вифлеємської зорі, споглядаючи обличчя 
новонародженого Спасителя. Боже Дитя присутнє в кожній потребуючій людині, яка стукає до нашого серця, як Йосиф стукав у двері заїздів у 
Вифлеємі. 
Тоді до цього міста Давида спішили мудреці зі Сходу, щоби принести Цареві віків, що народився як мале дитя у вертепі, ладан, золото і миро. 
Сьогодні немовля Ісус присутній у хворих, немічних, самотніх, опущених, які чекають, щоби їм хтось допоміг, приніс дари – золоте, тепле слово, 
ладан християнського братерства і миро невідкладної допомоги, яка їм необхідна. Хто простягає руку вбогому – той багатіє в Бога і стає причасником 
вічних благ самого Творця! 
Ми святкуємо Різдво в умовах всесвітнього болю людини, спричиненого пандемією коронавірусу. Усіх наслідків і облич цієї біди ми ще вповні не 
збагнули і не усвідомили. Не відомо, які зміни чекають нас у сфері економіки, суспільно-громадського та церковного життя… Але ми вже зрозуміли, 
що вірус не цікавиться ні нашим місцем проживання, ні нашим достатком чи соціальним статусом. Усі ми однаково перебуваємо в небезпеці 
захворювання, а новітня загроза вбогості торкає всі закутки світу. Усі ми однаково потребуємо такої допомоги і сили, яка виходить за межі людських 
можливостей і сил. Тому Різдво Христове є для нас світлом надії та радості серед теперішньої темряви страху і розгубленості, і кожен із нас має бути 
відкритий для Божої благодаті, яка виливається на нас постійно, навіть у найтяжчі часи. 
Святкувати Різдво в час пандемії – це просвічувати тих, хто в темряві, як це сповістив пророк Ісая: «Народ, який сидів у темноті, побачив велике 
світло; тим, що сиділи в країні й тіні смерти, – зійшло їм світло» (Іс. 9, 2; пор. Мт. 4, 16). Якщо нам дозволено зустрічатися, – звичайно, із дотриманням 
дистанції, – хай наша радість буде всім явна в наших очах. Носімо захисні маски, якщо потрібно, але не даймо, щоб вони приглушили спів наших 
традиційних колядок. Святкуймо, хто як може. Оспівуймо народження Спасителя в межах можливого, аби навіть у цій пандемії через нас передавалася 
найважливіша істина людської історії, що ми не самотні та покинуті, бо «З нами – Бог»! 
Принесімо сьогодні разом до Вифлеєма в дар новонародженому Спасу нашу власну убогість і рани сучасного людства та просімо Його про багатство 
Божої мудрості для подолання цієї хвороби, про багатство Божої сили, щоби впоратися з її наслідками для суспільства, життя і здоров’я кожної 
людини, а передовсім – просімо про багатство Його любові, яка єдина здатна відновити наш стривожений світ і дарувати йому надію, безпеку та 
радість. Не втеча від страждання, яке нависає сьогодні над всіма нами, а солідарність і близькість із тими, хто є в потребі, співучасть у болю та тривозі 
дасть нам можливість тішитися і по-справжньому святкувати цьогорічне Різдво. Тож спішімо до цьогорічного вертепу, де у яслах на сіні спочиває наш 
Спаситель, і разом із пастирями та мудрецями заспіваймо: 
Бог предвічний народився! Прийшов днесь із небес, Щоб спасти люд свій ввесь,І утішив вся! 
Дорогі брати і сестри! Незважаючи на нашу вбогість і неміч, сьогодні всі ми багаті в радості та любові новонародженого Спаса. Із Різдвом Христовим 
щиро вітаю вас усіх: від Києва до Лондона, від Буенос-Айреса до Мельбурна, від Вінніпега до Зеленого Клину, – хто сьогодні святкує в колі родини і 
хто тримається на певній відстані від рідних, щоб нікого не наражати на небезпеку, хто має змогу зайти до храму на святкову Службу і хто ще вдома 
єднається у спільній молитві через соціальні мережі. Особливо вітаю всіх медичних працівників, які, незважаючи на реальну небезпеку для себе і своїх 
близьких, невтомно і жертовно дарують свій час та свої таланти задля здоров’я інших. Обіймаю тих, хто страждає від тілесних і душевних ран. 
Посилаю слово потіхи тим, які цього року втратили рідних і близьких і яким особливо важко в цей Святий вечір сідати до столу. Єднаюся в молитві з 
тими, хто безстрашно стоїть на фронті та захищає нашу державу і рідний народ, ризикуючи своїм життям не тільки перед загрозою підступних 
снайперських куль, а й мікроскопічного ворога-вірусу, який наступив на нас і завдає нам додаткового терпіння і тривоги. Нехай всемилостивий 
Господь, який у своїй безконечній любові завітав до нашої вбогості, наповнить серця кожного і кожної з вас, дорогі брати і сестри, Своїм миром, 
Своєю благодаттю і надією! 
Від щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної куті, веселих свят Різдва Христового та щасливого, мирного і 
благословенного нового року! 
Христос народився! Славімо Його! 
 
† СВЯТОСЛАВ 


