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Неділя по Різдві
10 січня, 2021

Покрий нас
Чесним Твоїм
Покровом
І ізбав нас від
Усякого зла.

Наступна неділя
17 січня, 2021

Неділі перед
Богоявленням:
Апостол. – 2 Тим. 4.5-8
Євангеліє. – Марка 1.1-8

З 10 січня по 17 січня 2021 р.Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя

10 січня

10:00 ран.
1 дня

Служба Божа за парафіян.
Розв.над Святим Письмом

о.парох

Понеділок

11 січня

Вівторок

12 січня

10:00 ран.
5 год. веч.

+Василь Багній
+Софія

Богдан Багній
Оксана

Середа

13 січня

5 год. веч.

Вел.Вечірня з Литією

о.парох

Четвер

14 січня

10:00 ран

Служба Божа за парафіян.

о.парох

П’ятниця

15 січня

--

Субота

16 січня

--

Неділя

17 січня

--

Найменування Господнє
Св. Вас.Великого

10:00 ран
12:15 дня

Служба Божа за парафіян.
Розв.над Святим Письмом

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.

о.парох

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

Вітаємо з Днем Народження!
Бажаємо Вам багато
щасливих і Богом
благословенних
років життя, здоров’я
і здійснення всіх
Ваших мрій!

14 січня -- Рабосюк Василь
15 січня -- Захарій Ігор
16 січня -- Фірман Оксана

ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ 2021
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.

Складаємо щиру подяку всім, хто прийняв участь у підготовці до Різдвяних
Свят у парафії: виготовленні вареників і вушок, пампушків і
завиванців,декоруванні ялинок сестрицтву - за заміну обрусів, придбанні
різдвяних квітів, церковному хору, керівнику, дяку і хористам - за чудовий спів
під час Різдвяних Богослужінь. Особлива подяка Преосвященному Владиці
Богдану Данилу і отцю-декану Андрію Ганьовському, які разом з отцем
Михайлом відслужили Богослужіння Різдвяних Свят. Хай Новонароджене
Дитятко Благословляє Вас і Ваші родини Світлом Божої Любові!
Запрошуємо на спільну Святу Вечерю , яка розпочнеться 18 січня 2020
року о 6 годині вечора. Планується перегляд фото- і відеосюжетів
попередніх років проведення святкування Щедрого Вечора в нашій
парафії. Вартість квитка - $25. Кількість місць на вечерю обмежена.
Просимо Вас придбати квитки заздалегідь.
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

Порядок Богослужень на Йорданський час .
Понеділок 18 січня - Навечір’я Богоявлення - 10 год. ранку - Сл. Божа І.
Золотоустого
5 год. вечора - Велике Повечір’я з Литією
5:30 год. вечора - Велике освячення води
6 год. вечора - Спільна вечеря
Вівторок 19 січня - Богоявлення Господнє -10 год. ранку – Арх. Служба Божа
Велике освячення води

Запрошуємо наших парафіян, прихожан і всх бажаючих до нашої залі цієї неділі.
Відразу після Служби Божої буде проведена духовна наука “Все про стосунки в
сім’ї”, яку проведе кандидат філософських наук, експерт з питань сімейної
політики та сімейних відносин Андріан Буковинський з України
Сьогодні о 1 год.. дня в нашій церкві - розважання над сторінками Святого Письма . Запрошуємо
всіх для пізнання Богом натхненої Книги .
Під час Різдвяних свят до Ваших домівок не зможуть завітати колядники.Звертаємось до Вас з
проханням надіслати фінансові пожертви для підтримки парафії у цей важкий для нас час.

Перший антифон
Ісповімся Тобі, Господи, всім серцем моїм,* розповім про всі чуда твої (Пс. 9,2).
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас.
На раді праведних і сонмі –* великі діла Господні, явлені в усіх волях Його (Пс. 110,1-2).
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас.

Ісповідування і велич – діло Його* і правда Його перебуває повік віку (Пс. 110,3).
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас.
Єдинородний Сину
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний Ти і зволив Ти спасення нашого ради
воплотитися від святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком. І
розп’ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один у Святій Тройці,
рівнославимий з Отцем і Святим Духом, спаси нас.
Третій антифон
Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликніть Богу, Спасителеві нашому.
Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що родився від Діви, співаємо Тобі: Алилуя.
Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому.
Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що родився від Діви, співаємо Тобі: Алилуя.

Бо Бог – великий Господь і цар великий по всій землі.
Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що родився від Діви, співаємо Тобі: Алилуя.
Вхідне: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий,* що родився
від Діви, співаємо Тобі: Алилуя.
.

Тропар воскресний, глас 6: Ангельські сили на гробі твоїм* і ті, що стерегли, змертвіли* і
стояла Марія у гробі,* шукаючи пречистого тіла твого.* Полонив Ти ада, та не спокусився
ним,* зустрів єси Діву, даруючи життя.* Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі
Також свята, глас 4: Різдво твоє, Христе Боже наш,* засвітило світові світло розуміння:* в
ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися* поклонятися Тобі – Сонцю правди,*
і пізнавати Тебе – Схід з висоти.* Господи, слава Тобі.
І святим, глас 2: Благовістуй, Йосифе, чудеса Давидові, богоотцю.* Ти бачив Діву, що
родила;* з пастирями славословив Ти,* з волхвами поклонився Ти, від ангела вістку
прийнявши.* Моли Христа Бога спасти душі наші.

Слава: Кондак святим, глас 3: Днесь радости сповняється божественний Давид,* а Йосиф
хвалу з Яковом приносить;* вінець бо прийнявши через споріднення з Христом,
радуються,* і несказанно на землі родженого оспівують, і кличуть:* Щедрий, спасай тих,
що Тебе почитають.
I нині: Кондак празника, глас 3: Діва днесь преістотного родить* і земля вертеп
неприступному приносить.* Ангели з пастирями славословлять,* а волхви зо звіздою
подорожують,* бо ради нас родилося дитя мале – предвічний Бог.
Прокімен, глас 6: Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя твоє (Пс. 27,9).
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене (Пс.
27,1).

I святим, глас 4: Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
До Галатів послання святого апостола Павла читáння.
Алилуя, глас 4: Пастирю Ізраїля, почуй, Ти, що ведеш Йосифа .
Стих: Уста праведного повчаться премудрости і язик його промовить суд
Євангеліє від Матея 2, 13–23.
Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, у вертепі народженого царя – Христа.
І ірмос, глас 1: Таїнство чудне бачу і преславне: небо – вертеп, престол херувимський –
Діву, ясла – вмістилище, в яких возліг невмістимий Христос Бог. Його оспівуючи
величаємо.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх ).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала
Алилуя, тричі.

