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27 червня, 2021 року  

  
Неділя Всіх Святих 

Євреїв:  11.33 - 12.2 

 Євангеліє: Матея 10.32 - 33. 
37-38, 19.27-30 

 
 

20 червня, 2021 року  

Неділя Зіслання Святого 
Духа 

 
Покрий нас 

 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

http://pokrova-church.com/


З 20 червня по 27 червня 2021 

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 Зіслання 
Святого Духа 

20 червня 10:00 ран. 
 
 

12:15 дня 

Архієрейська Служба Божа за 
парафіян.Панахида на 
цвинтарі. 
Біблійні навчання 
 

Владика Богдан 
о.парох 

Понеділок 
Святого Духа 

 

21 червня 10:00 ран.       Служба Божа за парафіян.  о. парох 

Вівторок 22 червня 10:00 ран. +Михайло,+Стефанія... Маруся Скоропис 

Середа 23 червня 10:00 ран.      Служба Божа 
     за здоров’я Юля Зварич 

Юля Зварич 

Четвер 
 

24 червня 6 веч. Молебень до Христа          
Чоловіколюбця 

о. парох 

П’ятниця 
 

25 червня  --  

Субота 
 

26 червня 10:00ран. 
 

+Роман,+Любов,+Параскевія,
+Василь,+Броніслава,+Марія,

+Михайло 

Володимир Пронь 

   Неділя Всіх Святих 
 

 
 

27 червня 10:00ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 
 

 
о. парох 

  

 

 
20 червня— Курдоба Михайло 
22 червня — Ольга Балух 
23 червня -  Юрій Корник 
24 червня — Іванна Боднарук  
24 червня — Христина Чабан 
27 червня— Володимир Чепак 
 



 

Увага!  Ви зможете придбати лотерейні квитки на фестиваль .  При закупі цих квитків Ви 
вкладаєте свою частку в реалізацію парафіяльних проектів , а по-друге, маєте змогу 
отримати виграш один - в сумі $2000, два - $500 і п’ять - по $100.  Кожна родина парафії 
отримає  2 книжечки вартістю $30 за одну книжечку . Обов’язком кожної родини є закупити 
ці квитки. Виповнені корінці і оплату в сумі $25.  просимо повернути  до 25 липня.  
Фестивальний комітет                      

 

На календарі літо, а це означає, що настав час для Веселих 

канікул з Богом. Тепло було не лише завдяки чудовій погоді, 

але й завдяки щирості, любові та відкритості дітей. Протягом 

двох днів діти весело і з користю проводили час: грали ігри, 

танцювали, співали, молилися, займались рукоділлям і 

насолоджувались перебуванню в християнській спільноті. 

Діти є добрими вчителями для нас, дорослих, бо є 

відкритими та готовими допомогти. Їхні прохання під час 

молитви надзвичайно вразили мене. Вони молились за 

здоров’я, за завершення пандемії, за мир в Україні ( живучи 

в Америці, вони пам’ятають про своє походження), щоб всі 

люди зустріли Бога і за всіх дітей світу. Дякуємо парафії за 

підтримку в організації, батькам за допомогу та дітям за 

активну зустріч. Чекаємо всіх наступного року.                                            

Олена Корендій - референт молоді. 

У місяці червні є улюблене багатьма вірними свято Христа Чоловіколюбця. 
Протягом цього місяця особливо почитаємо Його, молячись Молебень до 
Христа Чоловіколюбця. Кожного четверга, починаючи з 3-го червня , 
служитиметься в нашій церкві молебень до Христа Чоловіколюбця о 6 -ій 
годині веч. ЗАПРОШУЄМО НА МОЛИТВУ! 

 На свято Зіслання Святого Духа під час Архієрейської Служби 
Божої з Благословення Владики Богдана Данила Асоціація 
Клівленд Майдан  проведе збірку коштів  на допомогу дітям 
загиблих і поранених Героїв України до Дня Захисту Дітей. Будьмо 
милосердні до тих, які є в особливій потребі. 

УВАГА! Сьогодні в 12 год. 15 хв. - Біблійні навчання . 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 працює фестивальний комітет. Подальша інформація буде 
висвітлюватися у наступних оголошеннях. 

29 червня 2021 року на свято св. Петра і Павла згідно 

Григоріянського календаря, Владика Богдан Данило висвятить 
піддиякона Дмитра Касіяна в дияконський чин в катедрі Святого 

Йосафата. Піддияконські свячення відбудуться в нашій церкві  в 
понеділок 28 червня о 6 год. під час Вечірні . Будь ласка, молімся за 

добре покликання Дмитра до священичого служіння у Божому 

винограднику ! 

Сьогодні, в неділю 20 червня , в свято Зіслання Святого Духа,на 
нашому цвинтарі  відразу після Служби Божої — панахида 
вшанування пам’яті померлих наших рідних і близьких , всіх героїв, 
які віддали своє життя за волю і незалежність України, а також 
відправа на могилах померлих парафіян. 

 



 

 

Неділя П’ятдесятниці 
Молитва до Святого Духа 

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все 
наповняєш‚ Скарбе дiбр і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої 
скверни, і спаси, Благий, душі наші. 

Антифон 1 
Стих 1: Небеса повідають славу Божу, * творіння ж рук Його сповіщає твердь. 
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас. 
Стих 2: День дневі передає слово * і ніч ночі об’являє розуміння . 
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас. 
Стих 3: На всю землю вийшло вістування їх * і до кінців вселенної глаголи їх . 
Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси нас. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Єдинородний Сину і Слове... 
Антифон 3 
Стих 1: Господи, силою Твоєю возвеселиться цар * і спасенням Твоїм возрадується вельми  
Тропар, глас 8: Благословен єси, Христе Боже наш, * що премудрими рибаків явив, * 
зіславши їм Духа Святого, * і ними уловив вселенну. * Чоловіколюбче, слава Тобі. 
Стих 2: Бажання серця його дав Ти йому * і хотіння уст його Ти не відмовив йому  
Тропар: Благословен єси, Христе Боже наш: 
Стих 3: Бо попередив Ти його благословенням благостинним, * поклав Ти на голові його 
вінець із каменя цінного . 
Тропар: Благословен єси, Христе Боже наш: 
Вхідне: Вознесися, Господи, силою Твоєю, * оспівуватимемо і співатимемо сили Твої  
Тропар, глас 8: Благословен єси, Христе Боже наш, * що премудрими рибаків явив, * 
зіславши їм Духа Святого, * і ними уловив вселенну. * Чоловіколюбче, слава Тобі. 
Слава, і нині: Кондак, глас 8: Коли Ти, зійшовши, язики змішав, * розділив Ти народи, 
Всевишній. * Коли ж вогненні язики Ти роздавав, * у з’єднання всіх Ти призвав. * I 
одноголосно славимо  Пресвятого Духа. 
 
Замість Трисвятого: Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя. 
Прокімен, глас 8: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх  
Стих: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь  
. 
Алилуя, глас 1: Словом Господнім небеса утвердилися і духом уст Його вся сила їх  
Стих: 3 неба споглянув Господь, видів усіх синів людських  
 
Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, в трьох особах суще єдине божество. 
Ірмос, глас 4. Радуйся, царице, матеро-дівственна славо, всякі бо легкомовні благоговірливі 
уста промовити не можуть, щоб Тебе оспівувати достойно, і безсильний ум усякий, щоб 
Твоє рождество розуміти. Тому Тебе одноголосно славимо. 
 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх . 
Причасний: Дух Твій благий наставить мене на землю праву .  

Алилуя, т ричі. 



   

             

 

 

 

 

                                  ЗНАЧЕННЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

Подія Зіслання Святого Духа мала дуже велике значення для апостолів і перших християн. 
Вона і зараз має те саме значення і для усієї Христової Церкви. Святий Йоан Золотоустий у 
проповіді на празник П’ятдесятниці каже: “Преласкавий Бог сьогодні наділив нас великими 
дарами, що їх тяжко словами висказати. Тому всі разом радіймо й, радіючи, славімо нашого 
Бога… Бо що з того, питаюся, що належить до нашого спасення, не було нам дане через 

Святого Духа? Він нас звільнив з неволі, покликав до свободи, нас всиновив. З цього джерела 
(тобто Святого Духа) випливають пророцтва, благодать зцілення і все те від нього, чим Церква 
звикла прикрашуватися”. На стихирах великої вечірні П’ятдесятниці читаємо: “Все подає 
Святий Дух. Він виливає пророцтва, вдосконалює священиків, невчених навчив мудрости, 
рибаків явив богословами, об’єднує увесь збір церковний. Утішителю, єдиносущний і 
співпрестольний Отцю і Синові, слава Тобі”. 

“Через Святого Духа, — каже святий Василій Великий, — відбувається повернення до раю, 
піднесення до небесного царства, привернення синівства. Через Нього можемо Бога звати 
Вітцем, можемо стати учасниками благодаті Ісуса Христа, зватися дітьми світла, брати участь у 
вічній прославі… ” (Про Святого Духа, гл. 15). Святий Дух надав апостолам дар мови, дар 
розуміння святого Писання і дар мужности у проповідуванні і визнаванні святої віри. “У день 
П’ятдесятниці, — каже Другий Ватиканський Собор, — зійшов [Святий Дух] на учнів, щоб 
перебувати з ними повіки. Тоді Церква об’явила себе привселюдно серед народу, проповідь і 
поширення Євангелія взяли початок між народами, і на кінець Церква Нового Завіту стала 
прообразом об’єднання всіх народів у вселенськості віри, яка промовляє всіма мовами… 
” (Декрет про місійну діяльність Церкви, § 4). Дари Святого Духа справді великі й щедрі. Про 
них святий апостол Павло каже: “Плід Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, 
доброта, вірність, тихість, здержливість” (Гал. 5, 22-23). Святий Дух зійшов і на нас у таїнстві 
миропомазання зі своїми дарами й помазав нас на Христових борців, а наше тіло зробив своїм 
храмом. Про цю велику правду пригадує нам святий апостол Павло й наставляє нас, щоб ми так 
жили: “Хіба ж не знаєте, — каже він, — що ваше тіло — храм Святого Духа, який живе у вас? 
Його ж маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною! Тож 
прославляйте Бога у вашому тілі!” (1 Кор. 6, 19-20).       

 о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд”  

 

"Зіслання Св. Духа" Кость Маркович, Кафедра Сакрального мистецтва Львівської національної 
академії мистецтв  


