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30 травня, 2021 року  

  
Неділя Самарянки 

Діяння Апостолів:  9.32-42 

 Євангеліє: Івана 4.5 - 42 

 
 

Христос  
 

Воскрес  
 

Із Мертвих, 
 

Смертю Смерть 
 

Подолав, і Тим,  
 

Що в Гробах, 
 

Життя Дарував 

23 травня, 2021 року  
 

 Неділя Розслабленого 
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З  23 травня по 30 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 , Еmilie Woak, Sarah 

Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя Розслабленого  

Перше Урочисте Святе 
Причастя 

 

23 травня 10:00 ран. 
11:30 ран. 

 

Служба Божа за парафіян. 
Біблійні навчання 
 

о.парох 

Понеділок 
 

24 травня                        --  

Вівторок 25 травня 8:00ран.  Служба Божа                   
за здоров’я Ігора 

Наталя Лозинська 

Середа 26 травня 10:00ран.        +Наталя (1 рік)            Ольга Кульбанська 

Четвер 27 травня 10:00ран. 
6 год. веч. 

         +Михайло , + Ірка 
   Молебень до Богородиці 

 Іван Стецура 
о. парох 

П’ятниця 
 

28 травня  --  

Субота 
 

29 травня 9:00ран. 
10:00ран. 

+Богдан (40 днів) 
+Іван, Ірина Прибега 
+Микола, +Юстина 

Люда Малецька 
Іван Стецура 

Люба Ющишин 

   Неділя Cамарянки 

 
 

30 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. 

  

 

22 травня --- Владика Богдан Данило (ювілей) 
23 травня — Лозинська Світлана 
24 травня — Олійовська Оксана 
25 травня—Василькевич Любомир 
25 травня— Галай Галина 
25 травня— Житняк Ігор 
27 травня—  Бокач Олександр 
28 травня— Вільшанецький Олег 

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. 



  

Місяць травень є приурочений почитанню Пречистої Діви Марії. Протягом 
цього часу кожного  четверга в нашому храмі  відправляються Молебні до 
Богородиці.  Особливо в цей важкий для України час є велика потреба 
заступництва та покрову Матері Божої.  

Сьогодні, в неділю 23 травня, під час Божественної Літугії , відбудеться Перше 
Святе Причастя для дітей нашої парафії : Соломії Костюк, Олександра Волошина, 
Матвія Водославського, Захарія Якима, Маркіяна Адаміва, Марти Кріслатої, 
Яромира Мосули, Назарія Хомейчака. 
“Сьогодні перед Богом відкрили серце ви своє . 
В любові й радості віднині нехай пливе життя твоє . 
Твори добро , живи у вірі , плекай надію та любов . 
Святе Причастя – Тіло Боже приймай побожно знов і знов” . 
                                                              о. Михайло Дроздовський 

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

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

 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. 

Парафія Покрова Пресвятої Богородиці сердечно вітає 

Преосвященного Владику Богдана Данила з 50-річним 
ювілеєм. В цей святковий ювілейний день ми щиро 

дякуємо Владиці  за Його батьківську любов, ревне 
служіння Господу, відкрите і добре жертвенне серце, 

самовіддану працю у Божому винограднику. Нехай 

Всемилостивий Господь благословляє Його Своїми 
щедротами, обдаровує кріпостю духа в Апостольському 

служінні у міцному здоров’ї на многії і благії літа, Владико  

НАША ПОДЯКА! Родині новопредставленої Іванни Шкарупи за пожертву $10 000 для церкви в 
пам’ять мами, а також - родині Шедні-Goodrich - $500 для церкви в пам’ять батька Левка Шедного. 
«Блаженні милосердні - бо вони зазнають милосердя». 

З глибоким сумом повідомляємо, що в неділю 16 травня на 99 році 
земного життя відійшла у вічність одна із засновниць парафії, 
багаторічна секретар парафіяльної ради, голова регіонального Союзу 
Українок Америки, активна, працьовита, побожна, жертвена  для 
парафії і для українського народу, любляча мама, бабуся, цьоця - 

Іванна Шкарупа. Чин Похорону відбувся в нашій церкві і парафіяльному цвинтарі. 
Зберігаймо в нашій пам’яті світлий образ парафіяльної жінки -мироносиці і 
молімся, щоб Воскреслий Христос відкрив для неї вічне життя у Бозі. 



  
Тропар воскресний, глас 3: Нехай веселяться небесні, нехай радуються земні,* бо сотворив владу рукою 
Своєю Господь,* подолав смертю смерть, первенцем мертвих став,* з безодні ада ізбавив нас і подав 
світові велику милість. 

Слава: Кондак, глас 3: Душу мою, Господи, у гріхах всіляких і безглуздими діяннями тяжко 
розслаблену,* воздвигни божественним Твоїм заступництвом,* як і розслабленого воздвигнув Ти 
древньо,* щоб я кликав до Тебе, спасаючись:* Слава, Христе, владі Твоїй. 

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 1: Будь, Господи, милість Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе . 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала . 

Прокімен, глас 8: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх  

 Апостол: Діяння. 9, 32-42  

Алилуя, глас 5: Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, з роду в рід. 

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується . 

Стих: Ісповідять небеса чуда Твої, Господи, і істину Твою в церкві святих 

 Євангеліє: Івана 5, 1-15  

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. 

І 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 ). 



   

             

 

 

 

                                                  Житіє святого апостола Симона Зилота 

У Галилейському місті Кані в домі одного побожного жида на ім’я Симон було весілля, він одружив 
свого сина. Зійшлися гості, посідали за столи, у веселій і жвавій розмові та в радісній забаві їм 
швидко минув час. Там, де сиділи старші віком, була лиш одна бесіда – про те, коли Господь пошле 
їм Месію, коли сповняться слова пророків, коли Він звільнить народ свій з ярма неволі, яка його 
давить і тисне. Та хто його знає, як довго ще доведеться чекати, а ворог лютує, казиться, а народ 
страждає та тільки те й може, що молиться: “Нині Месію, якщо б зіслати з висот неба Господь 
захотів, то в одну мить, як буря двигнеться люд увесь, повстане народ! У клапті окови порве гнітючі, 
в порох оберне вражий ’му рід. Та що ж, як надармо днями й ночами люд виглядає, люд Його жде, 
жде і благає Бога з сльозами кращої долі... Але не приходить Месія, вождь наш, щоб доконати ворога 
Юди та й підкорити нам цілий цей світ, і владу над ним в наші руки віддати!.. Може, нам треба 
чекати багато ще літ? Та наша недоля вже міру давно перебрала, народ до Бога возносить руки, в 
небо несеться голос розпуки – Бог усе чує і числить сльози; а Його сила, яка нас карала, так піднесе 
нас, усе нам проститься! Бог над нами змилосердиться, де бо недоля тяжить найлютіша, поміч там 
Божа є найпевніша!” 

Правда, тридцять літ назад в Єрусалимі діялися якісь дивні дива. На небі явилася незвичайна звізда, 
пастухи коло Вифлеєму говорили, що ангел благовістив їм добру вість та велів іти до міста і там 
поклонитися Дитятку, яке знайшли вони у вертепі, в яслах на сіні. А праведний старець Симеон 
перед смертю своєю казав у святині, що Бог вже послав Месію. Але з того часу ні слуху, ні духу, і хто 
його знає, чи: “Ми діждемося Його приходу, може чекати нам ще сотні літ, поки небесна та осолода, 
поки Месія зійде на світ!” 

Так вони втішали себе взаємно. А серед тих весільних гостей були також Ісус, якого називали Сином 
Йосифа теслі, і мати Його, Марія. Ісус тоді починав прилюдно навчати, і були в Нього учні, бідні 
рибалки, які горнулися до Нього. 

Весілля було саме в розпалі. “Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до Нього: «Вина в них 
нема». Відрік їй Ісус: «Що мені, жінко, – а й тобі? Таж не прийшла година моя!» Але мати Його 
мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, – робіть». Було ж там шестеро кам’яних посудин на воду, щоб 
очищуватися по-юдейському; кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус: «Наповніть 
посудини водою». Вони й виповнили їх по вінця. А Він їм далі каже: «Зачерпніть тепер та й несіть до 
старости весільного». Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, – а не 
знав же, звідки воно взялося: слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, – то закликав староста 
молодого і до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, – як уп’ються. Ти ж 
приховав добре вино аж он по сю пору». Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і 
велич тим свою об’явив, – тож і учні Його увірували в Нього” (Йо. 2, 3-11). 

Та не лишень учні повірили, коли побачили це перше чудо, яке вчинив Христос Спаситель. Повірив 
також і молодий, на весіллі якого це чудо сталося, а ним був, згідно з переданням, святий Симон 
Зилот, пам’ять якого сьогодні поминаємо і житіє якого тут описуємо. Коли ж бо на його очах Христос 
перемінив воду на вино, Симон увірував, що перед ним Син Божий, він покинув усе і пішов за 
Ісусом, а що був ревним Його учнем, отримав ім’я “Зилот”, що означає ревнитель. 

Коли апостоли після зіслання Святого Духа розійшлися по світу проповідувати Євангеліє, святий 

Симон упродовж 20 років голосив слово Боже в Єгипті, а потім, разом зі святим Юдою апостолом, 

проповідував Спасителя в Персії. У місцевості Суанір, за наклепом поганських жерців Зароеса і 

Артанія, їх схопили і привели на суд. Коли їх силоміць завели до поганської божниці, враз усі ідоли 

попадали на землю. Тоді багато з поган увірували в Христа. Мучитель, остерігаючись, щоб усе місто 

не прийняло християнської віри, наказав випровадити апостолів за місто, і там святого Симона 

розрізали пилою, а святого Юду стяли мечем. Сталося це близько 60 р. після Різдва Христового. 

Згідно з іншим переданням, св. Симон, після проповідницької місії в Персії, подався аж до Британії і 

там прийняв мученицьку смерть на хресті. 

І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня 

впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013  


