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25 квітня, 2021 року  
КВІТНА НЕДІЛЯ 

 

http://pokrova-church.com/


З  25 квітня по 2 травня 2021 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 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, 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, Еmilie 

Woak, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто 
Жертвує 

  КВІТНА НЕДІЛЯ 
Освячення лози. 

 

 

25 квітня 10:00 ран 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Св.Письмом 

о.парох 

Понеділок 
 

26 квітня 10:00 ран +Анна, +Василь.. Родина 
Голубець 

Вівторок 
 

27 квітня 10:00 ран 
5:00 веч. 

 

+Богдан Малецький (9днів) 
Літургія Перед. Дарів . Панахида 

 

Люда 
о.парох 

 Середа 
 

28 квітня 6 веч. +Дарія (9днів) родина 
Балух 

Четвер 
  

29 квітня 10:00 ран. 
5:00 веч. 

Вечірня з Літургією Вас. Вел.   
Страсна Утреня   

о.парох 

П’ятниця 
 

30 квітня 5:00 веч. 
 

6:00 веч. 

Вечірня з виставленням 
Плащаниці     

Єрусалимська Утреня 

Владика  
Богдан 
о.парох 

 

Субота 
 

1 травня 10:00 ран. 
5:00 веч. 
6:00 веч. 

Вечірня з Літургією Вас.Вел. 
Осв. пасок і пасхальних страв  
Осв. пасок і пасхальних страв  

 
 

Владика  
Богдан 
о.парох 

 

  ВОСКРЕСІННЯ 
ХРИСТОВОГО 

 
 

2 травня 6:30 ран. 
7:00 ран. 

Надгробне. Обхід з Плащаницею   
Пасхальна Утреня 
Святочна Архієрейська 
Божественна Літургія.  

Владика  
Богдан 
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. 

  

26 квітня— Ягла Ярослав 
26 квітня— Женчур Ольга 
26 квітня — Стойків Петро 
27 квітня— Мокрій Мирослав 
27 квітня— Захарій Марія 
28 квітня — Криса Павло 
30 квітня  - Сироїжка Олександра 
1 травня -- Кріслата Марія 



 

 

 

Сьогодні в 12 год.15 хв. ранку в нашій церкві - розважання над сторінками 

Святого Письма . Запрошуємо  для  пізнання Богом натхненої Книги . 

 

 

 

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. Перше Урочисте Святе 

Причастя у цьому році - 23 травня під час Недільної Служби Божої. 

Просимо членів СУМу, ПЛАСТу, та парафіяльній спільноті 

організувати стійку біля Плащаниці в цю суботу з 10 години ранку 

до 2  години дня. Сумівці і пластуни повинні прийти в строях 

організацій, а спільнота “Чисті серця під Покровом Богородиці “ і всі 

бажаючі  — в національних одностроях.   

 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ В СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ І НА ВЕЛИКДЕНЬ 2021 РІК. 
Парафія Покрова Пр. Богородиці  

 
Четвер 29 квітня 
10:00 ранку  — Вечірня з Літургією   В. Великого       
5:00 вечора — Страсна Утреня 
 
 П'ятниця 30 квітня 
6:00 вечора — Вечірня з виставленням Плащаниці     
                           Єрусалимська Утреня 
 
Субота 1 травня 
10:00 ранку — Вечірня з Літургією Василя Великого 
5:00 вечора --   Освячення пасок і пасхальних страв (надворі) 
6:00 вечора --   Освячення пасок і пасхальних страв (надворі) 
Неділя 2 травня 
6:30 ранку — Надгробне. Обхід з Плащанице 
7:00 ран.    ----    Пасхальна Утреня 
                         Святочна Архієрейська Божественна Літургія.  

. Увага ! В неділю, 9 травня 2021 у парафіяльній залі відбудеться 

Парафіяльне Свячене. За квитками звертатись до Олі Балешти 

(4404540009) та Ярини Пронів (4405208655). Також квитки можна буде 

придбати на Вербну Неділю в церкві після служби. Вартість квитка $ 25. 

Запрошуємо усіх парафіян, прихожан і наших гостей на  святковий 

обід. Проводитиметься продаж Великодніх Писанок.Звертаємось з 

проханням спекти солодке на Парафіяльне Свячене  

 

ПРОСИМО ДОБРОЧИННІ ДАТКИ (Квітна неділя) 

Союз Українок Америки (8-ий відділ) збиратиме пожертви частинно 

спрямовані на підтримку “Літературно-меморіального музею Лесі 

Українки” в селі Колодяжному, Волинь, Україна з нагоди 

святкування 150 річниці її дня народження. Ваша неоціненна 

допомога є дуже важливою в цей нелегкий час для музею. 

Заздалегідь дякуємо за Вашу підтримку. 

ДУЖЕ ДЯКУЄМО ПАРАФІЯНАМ І ПРИХОЖАНАМ НАШОЇ ПАРАФІЇ ЯКІ ВЗЯЛИ 

АКТИВНУ УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ТОЛОКИ У МИНУЛУ СУБОТУ, 17 КВІТНЯ. 

ВОНИ ЗРОБИЛИ ОБЛАГОРОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, НАВЕЛИ ЧИСТОТУ У ЦЕРКВІ І 

У ПАРАФІЯЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ. 

Сердечно дякуємо Олі Курдобі і Юстині Фірманчук за чудові Великопосні 

хоругви , які вони вишили бісером і подарували для нашої церкви.”Блаженні 

милосердні, бо вони зазнають милосердя” 

УВАГА! У вівторок  27 квітня о  7 год. вечора в парафіяльній 

залі розпочнеться засідання  новообраних членів парафіяльної ради.  



 

Перший антифон 
 
Стих 1: Возлюбив я, бо вислухав Господь* голос моління мого. 
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 
Стих 2: Бо прихилив вухо Своє до мене* і у дні мої призову. 
Молитвами Богородиці: 
Стих 3: Обняли мене болісті смертні,* біди адові зустріли мене. 
Молитвами Богородиці: 
Стих 4: Скорб і болість зустрів я* і призвав ім’я Господнє. 
Молитвами Богородиці: 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
Молитвами Богородиці: 
Слава, і нині: Єдинородний Сину: 
 
Третій антифон 
 
Стих 1: Сповідуйтеся Господеві,* бо Він благий, бо на віки милість Його. 
Тропар, глас 1: Спільне воскресіння перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув Ти 
Лазаря, Христе Боже.* Тим-то й ми, як отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі, переможцеві смерти, 
воскликуємо:* Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 
Стих 2: Нехай же скаже дім Ізраїлів,* бо Він благий, бо на віки милість Його. 
Тропар: Спільне воскресіння перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув Ти Лазаря, 
Христе Боже.* Тим-то й ми, як отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі, переможцеві смерти, 
воскликуємо:* Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 
Стих 3: Нехай же скаже дім Ааронів,* бо Він благий, бо на віки милість Його. 
Тропар: Спільне воскресіння перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув Ти Лазаря, 
Христе Боже.* Тим-то й ми, як отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі, переможцеві смерти, 
воскликуємо:* Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 
Стих 4: Нехай же скажуть усі, що бояться Господа,* бо Він благий, бо на віки милість Його . 
Тропар: Спільне воскресіння перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув Ти Лазаря, 
Христе Боже.* Тим-то й ми, як отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі, переможцеві смерти, 
воскликуємо:* Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 
Вхідне: Благословен, хто йде в ім’я Господнє,* ми благословляли вас із дому Господнього; Бог – 
Господь і явився нам . 
Тропар: Спільне воскресіння перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув Ти Лазаря, 
Христе Боже.* Тим-то й ми, як отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі, переможцеві смерти, 
воскликуємо:* Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 
Слава: Тропар, глас 4: Погребавши себе разом з Тобою через хрещення, Христе Боже наш,* 
сподобилися ми безсмертної жизні через Твоє воскресіння* і, заспівуючи, кличемо: Осанна в вишніх,* 
благословен, хто йде в ім’я Господнє. 
I нині: Кондак, глас 6: На престолі на небі, на жереб’яті на землі* Тебе носять, Христе Боже;* ангелів 
хваління і дітей оспівування прийняв Ти;* вони кликали до Тебе:* Благословенний Ти, що йдеш 
Адама призвати. 
 
Прокімен, глас 4: Благословен, хто йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і явився нам. 
Стих: Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо на віки милість Його. 
 
Апостол: Филипян 4, 4-9. 
 
Алилуя, глас 1: Заспівайте Господеві пісню нову, бо дивне створив Господь. 
Стих: Виділи всі кінці землі спасення Бога нашого 
 
Євангеліє: Івана 12, 1-18. 
 
Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, Господа, що сидить на жереб’яті.І ірмос, глас 4: Бог 
– Господь і явився нам; справляйте празник і, веселячись, прийдіть, возвеличимо Христа з квітами й 
галузками, в піснях кличучи: Благословен, хто йде в ім’я Господа, Спаса нашого. 
Причасний: Благословен, хто йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і явився нам 
  Алилуя, тричі. 



   

             

 

 

 

                                                                       
ІСТОРІЯ СВЯТКУВАННЯ ПРАЗНИКА торжественного в’їзду Ісуса Христа до Єрусалима 
належить до найдавніших празників у Східній Церкві. Свідчення про його святкування сягають III століття.З 
того часу маємо проповідь на Квітну неділю єпископа Методія Патарського († к. 300). Святкування цього 
празника почалося в Єрусалимі і невдовзі стало празником усієї Східної Церкви. Сильвія Аквітанська у 
щоденнику свого паломництва святими місцями детально описує, як відбувався цей празник у Єрусалимі в IV 
столітті. Там читаємо, що вірні Єрусалима щорічно намагалися наново переживати подію Христового в’їзду до 
Єрусалима так, як вона відбулася перший раз. У Квітну неділю, після ранішніх відправ у храмі Божого Гробу, 
вірні збиралися близько першої години пополудні на Оливній Горі коло церкви Христового Вознесення. Сюди 
приходив єпископ з дияконами, і коли збирався народ, співали різні гимни і псалми та читали зі святого 
Євангелія про подію Христового в’їзду до Єрусалима. Через яких дві години, коли вже всі зійшлися, починався 
величавий похід-процесія в сторону Єрусалима. Під час процесії і старші, й діти, несучи пальмові чи оливкові 
галузки співали гимни і псалми, що закінчувалися окликами: “Благословен, хто йде в ім’я Господнє”. Авторка 
опису завважує, що всі, навіть маленькі діти на руках своїх батьків, мали в руках пальмові чи оливкові гілки. 
Похід замикав єпископ із своїми помічниками. І він, подібно як Христос, їхав на осляті. Процесія ішла через 
місто аж до храму Божого Гробу. Торжество закінчувалося відправою вечірні. Про святкування Христового 
входу до Єрусалима в неділю перед Великоднем маємо багато свідчень з наступних віків. Святий Епіфаній 
Кипрський († 403) залишив дві проповіді на празник Квітної неділі. Святий Єфрем Сирин († 373) присвятив 
цьому празникові окремий гимн. Про це свято говорить Кирило Олександрійський († 386) і царгородський 
патріярх Прокл († 446). Анастасій У VII сторіччі різні церковні письменники, наприклад, Андрій Критський, 
Косма Маюмський, Йоан Дамаскин, Теодор і Йосиф Студити, уклали стихири й канони на цей празник. Квітна 
неділя, хоча належить до великих Господських празників, не має ані передані попразденства в церковній 
службі, бо її святкують у часі посту. У VI-VII століттях цей празник перейшов до Західної Церкви під назвою 
Пальмової неділі. У цей день на Заході практикували організовувати процесії з пальмовими віттями. 
Посвячені пальми зберігають аж до Попільної середи наступного року. Тоді їх спалюють і попелом посипають 
в середу голови на знак покути. 
ЗВИЧАЇ КВІТНОЇ НЕДІЛІ 
Квітна неділя в наших богослужбових книгах має такі назви: “неділя Ваїй”, Цвітна, Цвітоносна і Цвітоносія”, а в 
народі ще: “неділя Шуткова, Вербна чи Вербниця”. Усі ті назви пов’язані із звичаєм благословляти й 
роздавати того дня в церкві пальмові чи оливкові галузки. Через брак пальмового чи оливкового віття в нашій 
країні ми маємо прадавній звичай використовувати гілки лози чи верби, бо вони навесні найшвидше 
розвиваються. У жидів і давніх римлян пальмова гілка була символом перемоги. Тому її несли в руках під час 
переможного походу. На людних ігрищах переможців також нагороджували пальмою, як символом перемоги. У 
Новому Завіті пальмова галузка стала символом мучеництва. У катакомбах ставили пальму на гробах 
мучеників як символ тріюмфу мученика. Оливкова галузка є символом миру. У нашому требнику, у молитві на 
благословення лози, вербна галузка зветься також символом воскресення. У грецькій мові пальмові галузки 
звуться “баія”, по-церковно-слов’янському “ваія”, а звідси й назва неділі Ваїй. Не можна точно сказати, коли 
прийшов звичай благословляти в церкві віття пальми, оливки чи иншого дерева. Здається, що благословення 
галузок уже було в практиці десь у VII ст., хоч сам обряд благословення з’являється в літургійних пам’ятках 
щойно в IX столітті. Благословення ваїй за приписами нашого обряду буває у Квітну неділю під час утрені 
після Євангелія на 50 псалмі. На Східній Україні був також звичай у містах благословляти й роздавати лозу в 
суботу ввечері, а по селах — у Квітну неділю вранці. Там разом з лозою вірні діставали також свічечку як 
символ воскресення. З посвяченою лозою в нашого народу пов’язані різні дії, деколи навіть забобонні. 
Посвяченої лози ніхто не нищив. Її ставили вдома за ікони або садили на городі. Нею благословляли худобу, 
коли перший раз виганяли на поле пасти. З посвяченою вербою господар обходив своє обійстя, щоб відігнати 
нечисту силу. Деякі навіть проковтували пуп’янки лози, “щоб горло не боліло”. Подекуди посвячену лозу 
давали померлим до рук, щоб при загальному воскресенні вони йшли назустріч Христові із символом 
перемоги. При виході з церкви у Квітну неділю люди легко вдаряли один одного по рамені лозою кажучи: “Не 
я б’ю, лоза б’є, за тиждень буде Великдень”. Так пригадували собі, що за кілька днів буде празник Пасхи. За 
прикладом єрусалимської Церкви і в Греції у ІХ-Х віках у Квітну неділю в часі процесії з ваями вулицями 
Царгорода патріярх їхав на осляті. 
ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ КВІТНОЇ НЕДІЛІ 
Жидівський народ хотів бачити свого Месію в силі і славі. Тож Ісус Христос воскресенням Лазаря і своїм 
тріюмфальним в’їздом до Єрусалима довів свою силу і славу. Прилюдно показав, що Він не тільки пан живої й 
мертвої природи, але й пан людських сердець. Такого тріюмфального походу Єрусалим уже давно не бачив. 
Це підкреслює святий євангелист Матей: “І коли Він увійшов у Єрусалим, заметушилося усе місто, питаючи: 
“Хто це такий?” Народ же казав: “Це пророк, Ісус із Назарету в Галилеї” (21, 10-11). Христова слава тривала 
коротко, бо за ним, наче тінь, уже йшла зрада Юди, зрада народу, ішла тінь осуду жидівською старшиною, тінь 
мук, хресної дороги і розп’яття. Ті самі, що сьогодні вигукують: “Осанна”, — за кілька днів кричатимуть: 
“Розпни”. Квітна неділя показує нам нестійкість людської слави та марність земного щастя. Радість і смуток на 
землі — це дві нерозлучні сестри. Тож, коли хочемо колись тріюмфувати з Христом у небі, мусимо спочатку 
тут, на землі, прожити з Ним страсний тиждень і Голготу. А щойно тоді зможемо, як Він, увійти туди, де вічний 
тріюмф, радість і воскресення. 
 
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд”  


