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23 травня, 2021 року  

  
Неділя Розслабленого 

Діяння Апостолів:  9.32-42 

 Євангеліє: Івана 5.1 -15 

 
 

Христос  
 

Воскрес  
 

Із Мертвих, 
 

Смертю Смерть 
 

Подолав, і Тим,  
 

Що в Гробах, 
 

Життя Дарував 

16 травня, 2021 року  
 

 Неділя Мироносиць 
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З  16 травня по 23 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, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Луців 
Степана, Лобай Ярославу, Палку Марію, Павлишин  Марію , Шкарупу Іванку, Еmilie Woak, Sarah 

Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
Мироносиць   

 

 
16 травня 

10:00 ран. 
11:30 ран. 

 

Служба Божа за парафіян. 
Біблійні навчання 
 

о.парох 

Понеділок 
 

17 травня                               --  

Вівторок 18 травня  --  

Середа 19 травня 6:30 год. веч.           +Левко Шедний (9 день) родина 

Четвер 20 травня 11:00ран. 
6 год. веч. 

         +Михайло Бордун 
   Молебень до Богородиці 

Emy Bordun Farkas 
о. парох 

П’ятниця 
 

21 травня 10:00ран. Подячна Служба Божа  о.Михайло 

Субота 
 

22 травня  -- 
 

 

   Неділя 
Розслабленого 

 
 

23 травня 10:00ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян. 
Біблійні навчання 
 

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. 

  

16 травня — Фірман Тарас 
17 Травня—Яніга Володимир 
17 Травня— Михайлів Ярослава 
18 травня  — Балешта Ольга  
18 травня  — Балешта Христина 
20 травня --  Іваницька Віра  
21 травня -- о. Михайло Дроздовський 
22 квітня — Заготинець Анна 
23 квітня — Лозинська Світлана 



  
Кожного року у Томину Неділю в парафії Покрова Пресвятої Богородиці 
святкуємо традиційне Великоднє Свячене, на якому діти різного віку, 
одіті в українські вишиванки, прославлють Воскреслого Христа 
духовними українськими піснями і великодніми гаївками та хороводами. 
Цьогорічні святкування ,які відбулися минулої неділі, ми проводили з 
дотриманням вимог закону влади у часі пандемії короновірусу “ Covid 
19”. Свято розпочалося Великодніми вітаннями і глибокою духовною 

пасхальною молитвою наших маленьких дітей, яка була передана всім присутнім 
парафіянам і численним прихожанам. Традиційний святковий обід, благословенний 
отцем-парохом, було проведено у нашій залі. Ми мали можливість переглянути і ще 
раз пережити величні святкові концерти Парафіяльного Свяченого минулих років, 
в яких завжди брала участь велика кількість дітей.  Щира подяка катехитам-
організаторам, імпрезовому референту,відеооператору , працівникам кухні, батькам 
і особливо нашим дітям, а також організаторам продажу парафіяльної Пасхальної 
Писанки. Свято Великоднього Свяченого відбулося!  

В неділю 23 травня, під час Божественної Літугії , відбудеться Перше 
Святе Причастя для дітей нашої парафії, а в суботу 22 травня,о 5 год. 
вечора,о. Михайло проведе заключне заняття і уділить Тайну 
Покаяння. Підготовка  дітей— цієї п’ятниці у визначений час. 

 

УВАГА! Сьогодні в 11 год. 30 хв. ранку - Біблійні навчання . Запрошуємо! 

УВАГА! Cьогодні, в неділю, 16 травня - 2 збірка для Місійного Фонду УГКЦ.     
Папа Франциск закликав до особливого збору у всіх католицьких Церквах Європи 
на підтримку страждаючого народу в Україні. Як знак єдності з усією Церквою 
Синод українських католицьких єпископів просить нас допомогти зі збіркою для 
Місійного Фонду УГКЦ. Фонд, зібраний в наших парафіях Єпархії святого 
Йосафата, буде підтримувати пастирське служіння для наших вірних в Східній 
Україні, Казахстані, Сибіру і місцях, де ми не маємо церковних структур. 
Крім того, частина цих коштів буде призначена для нашої власної місійної 
діяльності в нашій Єпархії в Теннессі, Північній Кароліні і започаткувати парафії-
місії в Південній Кароліні і Кентуккі. Таким чином, підтримуючи місійний фонд - 
ми підтримуємо нашу власну місійну діяльність на території Єпархії. 

 

УВАГА!  Цього тижня вареники будемо виготовляти в середу.  ЗАПРОШУЄМО! 

Українсько - Американські Ветерани. В неділю, 23-го травня 2021 - Українсько-
Американські Ветерани перед Літургією проведуть збірку на потреби українських 
ветеранів, які знаходяться вдома або в лікарнях Клівленда. 

 Парафіяльна рада прийняла рішення провести у цьому році 
традиційний парафіяльний фестиваль 6, 7, 8 серпня з дотриманням 
правил і норм безпеки на основі листа-звернення губернатора нашого 
штату. В даному часі формується фестивальний комітет. Подальша 
інформація буде висвітлюватися у наступних оголошеннях. 

Вітаємо новоохрещеного Theodor Kyffin сина Michael Kyffin і Maria Zachary. 
Бажаємо, щоби його Ангел Хоронитель був завжди Заступником у земній 
мандрівці, а Дух Святий освячував і провадив Господньою дорогою до 
спасіння за молитвами і Покровом Пресвятої Богородиці! 

 

 



 9 травня, 2021 р.Б. 
Дорогі брати і сестри, 
 
Христос Воскрес! 
З початком свята Вознесіння, 13-го травня до П'ятидесятниці, 23-
го травня, разом з усією парафіяльною громадою ми ще раз 
молитимемося, щоб Господь оновив наше життя в Бозі, по 
милості і заступництва Святого Духа. Протягом цих десяти 
місійних днів давайте молитися за нашу власну парафію, за 
місійні парафії в нашій Єпархії святого Йосафата, та нашу 
Церкву в Україні! 
Як ви знаєте, Папа Франциск закликав до особливого збору у 
всіх католицьких Церквах Європи на підтримку страждаючого 
народу в Україні. Як знак єдності з усією Церквою Синод 
українських католицьких єпископів просить нас допомогти зі 
збіркою для Місійного Фонду УГКЦ. 
Фонд, зібраний в наших парафіях Єпархії святого Йосафата, буде 
підтримувати пастирське служіння для наших вірних в Східній 
Україні, Казахстані, Сибіру і місцях, де ми не маємо церковних 
структур. 
Крім того, частина цих коштів буде призначена для нашої 
власної місійної 
діяльності в нашій Єпархії в Теннессі, Північній Кароліні і 
започаткувати парафії-місії в Південній Кароліні і Кентуккі. 
Таким чином, підтримуючи місійний фонд - ми підтримуємо 
нашу власну місійну діяльність на території Єпархії. Ще раз 
спасибі за вашу доброту і щедрість! Будь-ласка, пам'ятайте 
єпархію в ваших молитвах під час цих місійних днів, разом з 
нашими священиками, молоддю та мною. 
 
Молюся за Вас! Ваш у Христі, 
+ Богдан Данило 
Владика Святого Йосафата 



   

             

 

 

 

Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив Ти блистінням божества.* Коли ж і 
умерлих із глибин підземних воскресив Ти,* всі сили небесні взивали:* Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі. 

Благообразний Йосиф, з древа знявши пречисте тіло Твоє,* плащаницею чистою обвив,* і ароматами в гробі новім, 
покривши, положив;* та по трьох днях воскрес єси, Господи,* даруючи світові велику милість. 

Слава: Кондак, глас 2: Радуватися мироносицям повелів Ти,* плач праматері Єви втихомирив Ти воскресінням Твоїм, 
Христе Боже,* апостолам же Твоїм проповідувати повелів Ти:* Спас воскрес із гробу. 

I нині: Кондак Пасхи, глас 8: Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний,* та адову зруйнував Ти силу,* і воскрес єси як 
переможець, Христе Боже,* жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся,* і Твоїм апостолам* мир даруєш,* падшим 
подаєш воскресіння. 

Прокімен, глас 6: Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене 

Апостол: Діяння 6, 1-7.  

Алилуя, глас 8: Благоволив Ти, Господи, землю Твою, Ти повернув полон Яковів. 

Стих: Милість і істина зустрілися, правда і мир обцілувалися 

Євангеліє: Марка 43 – 16, 8  

Замість Достойно, приспів: Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. I знову кажу: Радуйся. Твій Син 
воскрес тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув Він. Люди, веселіться. 

 ірмос, глас 1: Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на тобі возсіяла. Радій нині й веселися, Сіоне. А Ти, 
Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення Твого. 

Причасний: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть. 

Алилуя, тричі. 

Коли ж священик мовить: Зі страхом Божим і вірою приступіть, ми, замість Благословен, хто йде в ім’я 
Господнє, співаємо: Христос воскрес, один раз, цілий тропар. 

Священик: Спаси, Боже, людей Твоїх: 

Ми: Христос воскрес: 

Священик: Завжди, нині і повсякчас: 

Ми: Христос воскрес ( 3 ). Потім єктенія. 

А замість Будь ім’я Господнє, співаємо: Христос воскрес ( 3 ). 

Священик: Благословення Господнє на вас: 

Хор: Амінь. 

Священик: Слава Тобі, Христе Боже: 

Хор: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Господи, 
помилуй ( 3 ). Благослови. 

Тоді співаємо кінцеве: Христос воскрес: тричі, цілий тропар. А потім закінчуємо: 

I нам дарував життя вічне, поклоняємось Його тридневному воскресінню. 



                                   НЕДІЛЯ ЖІНОК - МИРОНОСИЦЬ 
 
У третю неділю після Пасхи спогадуємо пам’ять жінок мироносиць. Це ті жінки, які 

у ніч Воскpесення Христового поспішали до гробу Господнього з миром в руках, 
щоб, згідного з східним звичаєм, намастити запашними ароматами (миром) мертве 
тіло Господа Ісуса Христа. 

Не всі імена цих жінок-миpоносиць нам відомі. Євангелисти і Священне Передання 

зберегли нам ряд імен: Маpія Магдалина, Маpія – мати Якова Молодшого та 

Йосифа, Саломія, Йоанна, Маpта і Маpія – сестpи Лазаpя, Сyсанна та інші. Серед 

них були жінки багаті і знатні: Йоанна була дружиною Хyзи, домоупpавителя царя 

Іpода; прості і незнані: Саломія, мати синів Зеведеєвих Якова та Йоана, була 

дружиною рибалки. У числі миpоносиць були жінки самотні – діви і вдови, були й 
матері родин, які, будучи захоплені словом проповіді Господа Спасителя, залишали 
свої сім’ї, свої домівки, товаришуючи Господу разом з іншими жінками в турботі 
про Нього. 
Жінки мироносиці стають для нас також справжнім прикладом любові. Вони 
поспішають ранесенько до гробу, не сподіваючись від Христа жодного чуда, 
жодного слова, жодної потіхи. Вони ідуть, шукаючи Мертвого, а знаходять Живого. 
Ідуть з плачем, а знаходять радість, більшу за будь яку радість. Ідуть, несучи в 
руках миро, а знаходять невимовний мир серця. Ідуть, щоб виявити любов, а самі 
отримують любов. Ідуть, щоб побачивши порожній гріб, увірувати в Живого. 
Любов мироносиць була настільки великою, що вони радо готові були служити 

Мертвому, Який уже наче не міг їм воздати нічого. «Чому шукаєте Живого між 

померлими?» – запитує жінок осяйний ангел. Жінки шукали насправді Померлого і 
триденно Похованого, не здогадуючись, що Він Живий. Ми ж, знаючи, що Він 
Живий, шукаємо Його у житті наче Мертвого, наче Того, що лежить у гробі і 
ніяким чином не входить у наше життя. Віддаємо Христові певну частину нашого 
недільного часу, наче почесті Померлому. А насправді Він Живий і перебуває серед 
нас, потребує всього нашого часу, всього нашого служіння, всього нашого життя, 
щоб стати нам радістю і спасінням  
 
 


