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2 Неділя Великого Посту 

Апостол: Євреїв 1.10-2.3 

 Євангеліє: Марко 2.1-12.  

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 
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http://pokrova-church.com/


З 21 березня по 28 березня 2021 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

21 березня — Сенчина Юрій 
23 березня -- Лаврів (Бойко) Юля 
23 березня -- Коваль Тарас 
24 березня -- Коцубаєва Леся 
27 березня -- Семенина Петро 
28 березня -- Яніга Марія 
 

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.  
   

    Всіх хворих короновірусом, Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Гальчук Оксану, 
Голубець Зенона і Мирославу, Дем’янчук Деонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету і Ігора, 

Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Михайла 
Бордун-Ковальчик, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Палку Марію, Павлишин  

Марію ,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Якубович Олександра, Еmilie Woak, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 
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21 березня 10:00 ран. 
 

12:15 дня 
 

Арх.Служба Божа за парафіян. 
Посвячення ікон  

Розв.над Св.Письмом 

Владика 
Богдан 
о.парох 

Понеділок 
 

22 березня  --  

Вівторок 
 

23 березня 5:00 веч. Літургія Перед. Дарів . Панахида  о.парох 

 Середа 
 

24 березня  --  

Четвер 
  

25 березня   
-- 

 

П’ятниця 
 

26 березня 7:30 веч. Літургія Перед. Дарів . Панахида  о.парох 

Субота 
 

27 березня 8:00 ран. 
 

10:00 ран. 

+Параскевія,+Омелян,... 
+Надія, +Марцель... 

Сорокоусти . Парастас . 

родинаДерех,
Яніга 

о.парох 
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28 березня 10:00 ран 
12:15 дня 

 
 
 

Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Св.Письмом 

 
 

о.парох 

  

УВАГА ! ПІД ЧАС  ВСІХ БОГОСЛУЖІНЬ І  ЗАХОДІВ , ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ  В ЦЕРКВІ І В 
ПРИМІЩЕННЯХ ПАРАФІЇ, ВСІ ОСОБИ ПОВИННІ ВДІВАТИ ЗАХИСНІ МАСКИ І 
ДОТРИМУВАТИСЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ  ЗГІДНО РОЗПОРЯДЖЕНЯ ВЛАДИ. 

  



 

 

 

 

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

 

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

     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 
листок просимо вкласти в конверт, який є вкладений в бюлетні, і 
віддати пароху.Під час Великого Посту в неділю буде відправлятися 
Служба Божа Вас. Великого, у вівторок і п’ятницю– Літургія 
Напередосвячених Дарів, в суботу-Сорокоусти і парастас. 

У четвер, 25 березня, о 6 год. 30 хв. в парафіяльній залі розпочнеться чергове засідання 
членів президії ради, а о 7 год. вечора - засідання парафіяльної ради.  

 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти участь у 
проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаючи з 19 лютого по 2 
квітня . Організовуємо роботу у 2 зміни, строго дотримуючись правил 
безпеки. Також дуже просимо спекти солодке печиво . Парафія дуже 
потребує робочих рук особливо в першу зміну ! Просимо  допомоги . 

В 1-у неділю Великого Посту святкуємо перемогу православ’я над єресю 
іконоборців.Після Архієрейської Служби Божої -процесійний хід з іконами 
всередині церкви і благословення ікон. Якщо у Вашому домі є неосвячені 
релігійні ікони, будь-ласка, принесіть їх в цю неділю для освячення. 

УВАГА! Проводяться катехитичні навчання і підготовка до 1-го Урочистого Святого 
Причастя в парафії кожну п’ятницю  по групах згідно розкладу у визначених місцях. Всі 
учні і катехити під час проведення занять зобов’язані  перебувати у захисних масках.  

 

Великопосні реколекційні науки у цьому році в нашій парафії 
проводитиме отець Джейсон Шаррон, парох парафії Святої Трійці міста 

Карнегі, Пенсильванія 
Реколекції  відбудуться 15, 16,17,18 квітня.  

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 

 

 

 



                                                    

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв 
Ти тридневне,* щоб нас визволити від страстей.* Життя і воскресіння 
наше,* Господи, слава Тобі. 

I празника, глас 2: Пречистому образові Твоєму поклоняємося, благий,* 
просячи прощення прогрішень наших, Христе Боже,* бо волею 
благоволив єси плоттю зійти на хрест,* щоб ізбавити тих, що їх створив 
єси, від неволі ворожої.* Тому благодарственно кличемо Тобі:* Ти 
радістю сповнив усе, Спасе наш, прийшовши спасти світ. 

Слава, і нині: Кондак, глас 8: Неописанне Слово Отче* із Тебе, 
Богородице, воплоченням описалося* і, осквернений образ у давнє 
зобразивши,* з божественною добротою з’єднало,* та, ісповідуючи 
спасення, ділом і словом ми це являємо. 

Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому . 

Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його 
 

Апостол: Євр. 11, 24-26; 32 – 12, 2.  
 
Алилуя, глас 8: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, 
Спасителеві нашому. 

Стих: Ідім перед лицем Його з ісповіданням і псалмами воскликнім 
Йому. 
 

Євангеліє: Івана 1, 43-51  
 
Замість Достойно, співаємо:Тобою радується, Благодатная, всяка твар, 
ангельський собор і чоловічеський рід, освященний храме і раю 
словесний, дівственна похвало, що із неї Бог воплотився і младенцем 
став – перед віками сущий Бог наш. Лоно бо Твоє престолом сотворив і 
утробу Твою просторішою небес учинив. Тобою радується, Благодатная, 
всяка твар, слава Тобі. 

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

Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала .  
 
Алилуя, тричі. 



                                                                     НЕДІЛЯ ПРАВОСЛАВ’Я 
 
“Пречистому Твоєму образові поклоняємось Благий, просячи прощення наших провин, Христе 
Боже” (Тропар). 
Перша неділя Великого посту зветься неділею Православ’я. Про яке православ’я тут йде мова? Слово 
“православ’я”, по-грецьки “ортодоксія”, означає істинну віру і правдиве почитання Господа Бога. Тож 
мова тут не про православ’я, яке ми сьогодні розуміємо як противагу Католицькій Церкві, але про 
православ’я, яке було спільне для цілої Христової Церкви аж до розколу Східної і Західної Церкви за 
патріярха Керуларія в XI сторіччі. Православ’я, яке святкує ця неділя, це православ’я вселенсько-

католицьке, його визнавала ціла Христова Церква перших віків у боротьбі проти єресі іконоборства. Тому неділя 
Православ’я це торжество цілої Церкви, Східної і Західної, це радісне святкування остаточної перемоги над іконоборством 
й иншими єресями. 
Неділю Православ’я установив і наказав щорічно святкувати Собор у Константинополі 842 року. Мета цього свята — 
прилюдно й урочисто віддати честь і поклін святим іконам Ісуса Христа, Пречистої Діви Марії і святих. Оскільки перше 
торжество православ’я, себто прилюдне почитання святих ікон після осуду іконоборства, відбулося в першу неділю посту 
842 року, то ця неділя до сьогодні залишилася неділею почитання святих ікон, хоч це торжество не має нічого спільного з 
Великим постом. — Погляньмо дещо ближче на історію іконоборства та причини встановлення неділі Православ’я. 
Початок іконоборства 
Визначна риса Східної Церкви — це давнє й особливе почитання святих ікон Ісуса Христа, Божої Матері, ангелів і святих. 
Святим іконам, подібно як і святим мощам, Христова Церква віддає великі почесті і пошану. Вона ставить їх у храмі для 
прилюдного почитання. Вона заохочує, щоб ми святі ікони почитали вдома та — у формі хрестиків чи медальйонів — 
носили на своїх грудях. 
Святі ікони зазнавали прилюдної і приватної почести у Східній Церкві аж до панування візантійського цісаря Лева III 
Ісаврія (717-741). Під впливом двох єпископів з Малої Азії він осудив почитання святих ікон і вважав його за 
ідолопоклонство. Свою боротьбу проти святих ікон почав від того, що наказав забрати ікону Ісуса Христа з брами його 
палати. А відтак у 730 році він видав цісарський декрет, яким заборонив почитання святих ікон у цілій державі. Цим 
декретом у Східній Церкві починається довга, завзята, болісна і кривава боротьба проти святих ікон, знана в Церкві під 
назвою іконоборства. Ця боротьба з невеликими перервами тривала понад сто літ і закінчилася світлим тріуюмфом 
почитання святих ікон. 
Цісарський декрет наказував святі ікони нищити, палити, а їхніх оборонців ув’язнювати, відправляти на заслання і навіть 
мучити. Патріярх Герман І (713-730) не хотів підписувати цісарський декрет проти ікон, за те цісар його усунув та призначив 
патріярхом послушного собі Анастасія (730-754). Римські папи, спочатку Григорій II (715-731), а потім Григорій III (731-741) 
пишуть до цісаря листи протесту і на своїх римських синодах осуджують боротьбу проти ікон. 
Цісар Костянтин V Копронім (741-775), син Лева III, завзято продовжував іконоборчу боротьбу свого батька й хотів, щоби 
почитання святих ікон Церква урядово осудила. З цією метою у 754 році він скликав єпископів до Константинополя на 
собор, який під його натиском заборонив почитання святих ікон. 
Осуд іконоборства 
Дозвіл на почитання святих ікон приходить за цісаревої Ірини, яка 784 року усунула з уряду іконоборця-патріярха Павла, а 
на його місце наказала вибрати Тарасія (784-806). Він разом з цісаревою Іриною й Апостольською Столицею скликав у 787 
р. собор до Нікеї. Цей собор відомий у Церкві як Сьомий Вселенський Собор. Пам’ять Отців цього собору наша Церква 
святкує в жовтні. 
Собор у Нікеї за основу до свого догматичного рішення щодо святих ікон бере науку святого Йоана Дамаскина (к. 675-749), 
великого богослова Східної Церкви. Собор виразно підкреслює різницю між почитанням — адорацією, по-грецьки — 
“латрія”, яке стосується тільки одного Господа Бога, і між почестю і пошаною, по-грецьки — “дулія”, яку віддаємо 
Богородиці, ангелам і святим. Собор навчає, що святі ікони це тільки видимі символи невидимих осіб, яким віддаємо 
почесть. Почитаючи святі ікони, ми не почитаємо паперу, полотна чи дерева, з яких зроблені святі ікони, тільки віддаємо 
честь тим особам, які на них зображені. Почитання святих ікон Собор ставить нарівні з почитанням святого Євангелія, 
хреста й мощей святих. 
Тріумф православ’я 
З початком IX сторіччя за цісаря Лева V Вірменина (813-820) приходить нове переслідування святих ікон і воно триває аж 
до 842 року. У цьому році цісарева Теодора дозволяє почитати святі ікони й усуває іконоборчого патріярха Йоана VII, а на 
його місце ставить Методія І (842-846). Патріярх Методій І, що зазнав гонінь і мук за святі ікони, зараз скликає до 
Константинополя синод, який уже остаточно повертає почитання святих ікон. Цю кінцеву перемогу, знану як “тріумф 
православ’я”, наша Церква щорічно згадує у неділю Православ’я. 
До великих оборонців святих ікон належать патріярх Герман І, святий Йоан Дамаскин, святий Андрій Критський († 767), 
святий Теодор Студит (759-826) і патріярх Методій І. 
Патріярхові Методієві І приписують укладення Чину Православ’я, тобто прилюдного визнання святої віри, яке читають на 
Службі Божій у неділю Православ’я. Цей Чин Православ’я з часом зазнавав різних змін і додатків. Він прийшов і на наші 
рідні землі та відбувався в катедральних церквах. До нього входять визнання віри, прилюдне віддання почести іконам 
Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці, подяка Богові за перемогу над єресями, молитви за живих і померлих та 
проголошення анатеми на єретиків. 
Дух богослуження неділі Православ’я — це дух радости, перемоги, тріюмфу та почести й пошани до святих ікон. “Сьогодні, 
вірні, радісно плещім руками, — сказано в каноні утрені у першій пісні, — і закличмо: “Які дивні діла Твої, Христе, і велика 
сила, що наше одномисліє і згоду встановив. Прийдіть, Богом просвічені, і святкуймо радісний день. Сьогодні небо й 
земля радіє, і ангельські чини та людей громади особливо празнують”. 
“Нині всім засяяло світло благочестя, — співаємо на стихирах великої вечірні, — прогоняючи обман нечестя, наче хмару, і 
просвічуючи серця вірних. Прийдіть усі православні, припадімо благочестиво з поклоном до чесних Христових ікон”. 
А на утрені на хвалитних стихирах співаємо: “Днесь настав радісний день і повний утіхи, бо блищить ясність 
найправдивіших догматів, і сяє Христова Церква, прикрашена нині відновленням святих ікон і сяйвом образів, і Богові 
миле одномисліє вірних”. 
У восьмій пісні канона утрені читаємо: “Зберігаючи прадідні закони Церкви, пишемо образи Христові і Його святих та 
цілуємо їх устами, серцем і бажанням, взиваючи: “Благословіть усі діла Господні Господа”. 
 
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд” 


