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З 30 травня по 6 червня 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  Cамарянки 

 

30 травня 10:00 ран. 
11:30 ран. 

 

Служба Божа за парафіян. 
Біблійні навчання 
 

о.парох 

Понеділок 
 

31 травня                        --  

Вівторок 1 червня  --  

Середа 2 червня                          --  

Четвер 3 червня 10:00 ран. 
6 веч. 

 + Валентина (4 річн.) 
       Молебень до Христа     
Чоловіколюбця 

Онишкевич Юрій 
о. парох 

П’ятниця 
 

4 червня 11:00  ран. +Михайло Ковальчик Rev. K. Hudoelson 

Субота 
 

5 червня 10:00ран. +Марія( 10 років) Леся Сироїжка 

   Неділя 
Cліпородженого 

 
 

6 червня 9:00ран. 
10:00ран. 
12:15 дня 

Молитва “Матерів в молитві” 
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. 

  

3 червня - Штокало Володимир 
3 червня - Бокач Ольга 
3 червня - Сембай Олег 
4 червня - Думич Роман 
4 червня - Яцків Ольга 
5 червня - Козій Галя 
5 червня - Захарій Адріан 
6 червня - Фрицька Марія 



  

 УВАГА! Cьогодні, в неділю, 30 травня - 2 збірка для Місійного 
Фонду УГКЦ (повторна). 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. 

У місяці червні є улюблене багатьма вірними свято Христа Чоловіколюбця. 
Протягом цього місяця особливо почитаємо Його, молячись Молебень до 
Христа Чоловіколюбця. Це є черговою згадкою для нас, вірних, як Бог нас 
сильно любить. Кожного, незалежно від раси, кольору шкіри чи народу. Всі ми 
є Його улюбленими дітьми. Підтвердженням цього є слова св. Апостола Івана 
Богослова, який каже, що «Бог так полюбив світ, що Сина Свого 
Єдинородного дав» (Ів 3,16).  нашу відповідь на Його безмежну любов 

здійснемо тоді, коли будемо любити Його цілим нашим серцем і свого ближнього, як себе 
самого.Так часто в нашому житті трапляється, що ми відповідаємо злом на зло, а іноді й 
злом на любов. Людина сьогодення і на таке здатна, натомість Бог завжди любить і хоче 
нашого щастя. Яким би не було зло – любов Божа і любов людини до Бога та один до 
одного все одно переможе. Щоб відчути цю безмежну, шалену любов, як каже св. Альфонс 
Ліґуорі, маємо наблизитися до Бога у нашому житті, почати слухати Його.У Молебні до 
Христа Чоловіколюбця часто згадується і прославляється серце Христове. Саме серце в 
Старому Завіті означало не просто якийсь орган людини, а цілу людину, цілу її істоту. 
Тому, прославляючи серце Христове, ми прославляємо самого Христа, який безмежно 
любить нас. Саме з серця виходить або любов, або ненависть. Тому серце є дуже важливим 
у житті людини і не тільки як фізичний орган. Часто можна почути: «Та май серце», 
іншими словами май милосердя, май любов до того, хто навіть провинився. Тому цієї 
любові та лагідності можемо навчитися в серця Христового. Як говорить євангелист 
Матей: «…бо Я лагідний і сумирний серцем…» (Мт 11,29). Тому пам’ятаймо, що в будь-
якій життєвій ситуації – Бог є Богом любові і милосердя та завжди чекає, коли ми 
наблизимося до Нього, впустимо в наше життя і тоді, навіть у важких життєвих ситуаціях, 
відчуємо, що Він – Христос Чоловіколюбець. Найкращим виявом і відповіддю на Його 
любов є наше прагнення відкрити серце на любов і лагідність один до одного.   Кожного 
четверга, починаючи з 3-го червня , служитиметься в нашій церкві молебень до Христа 
Чоловіколюбця о 6 -ій годині веч.    ЗАПРОШУЄМО НА МОЛИТВУ! 

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 формується фестивальний комітет. Подальша інформація буде 
висвітлюватися у наступних оголошеннях. 

ЄПАРХІЯЛЬНИЙ ДЕНЬ МОЛОДІ. Молодь нашої єпархії є запрошена 19 червня 2021 з 9.00 
ранку до 8.00 вечора на зустріч, яка відбудеться в Cheeseman Farm (147 Kennedy Rd. /

Portersville, PA 16051). Звертайтесь за інформацією  до о. Любомира Жибака E-mail - zhy-
bak@hotmail.com. 

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. 



 
 

Тропар воскресний, глас 4: Світлую воскресіння проповідь* від ангела 
взнавши, Господні учениці,* і прадідне осудження відкинувши,* 
апостолам, хвалячися, мовили:* Повалилася смерть, воскрес Христос 
Бог,* даруючи світові велику милість. 

І тропар переполовення, глас 8: В переполовення празника спраглу душу 
мою благочестя напій водами,* до всіх бо, Спасе, закликав Ти:* 
Спраглий нехай гряде до мене і нехай п’є.* Джерело життя нашого, 
Христе Боже, слава Тобі. 

Слава: Кондак, глас 8: З вірою прийшовши на кладязь,* самарянка 
виділа Тебе, премудрости воду,* якої напившись обильно,* царство 
вишнє унаслідувала повік* приснославна. 

I нині: Кондак переполовення, глас 4: В переполовення законного 
празника, всіх Творче і Владико,* до предстоящих глаголив Ти, Христе 
Боже:* Прийдіть і зачерпніть воду безсмертя.* Тому до Тебе припадаємо 
і вірно кличемо:* Щедроти Твої даруй нам,* бо Ти є джерело життя 
нашого. 

Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві 
нашому, співайте . 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом 
радости 

Апостол: Діяння 11, 19-26; 29-30  

Алилуя, глас 4: Натягни лук, і успівай, і царюй, істини ради, і лагідности, 
і справедливості  

Стих: Возлюбив Ти правду і возненавидів Ти беззаконня 

Євангеліє: Івана 4, 5-42  

Замість Достойно, ірмос, глас 8: Чуже матерям дівство і чудне дівам 
дітородження. На Тобі, Богородице, обоє довершилося. Тому Тебе ми, всі 
племена землі, безустанно величаємо. 

Причасний: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть. 

Другий: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх   

Алилуя, тричі. 



   

             

 

 

 

Владика Богдан Данило: «Ми покликані вносити цей „промінчик“ світла Воскресіння у різні 

людські ситуації» 

Дорогі брати і сестри у Христі! Христос Воскрес! Перші дві неділі після Воскресіння представляють нам різні аспекти таємниці 

Воскресіння, про які описується в Євангеліях: зустріч апостола Томи з Воскреслим Христом та розповідь жінок-мироносиць про 

порожній гріб. Але, на перший погляд, сьогоднішнє читання Євангелія видається дещо незвичним своїм сюжетом для 

Пасхального часу. Центром сьогоднішнього Євангелія є Ісус Христос, який приходить до Овечої купелі, яка арамейською 

називається Витезда, що означає Дім Милосердя. Там було багато хворих, що лежали, чекаючи чудес. Сьогодні, можливо, 

ми розуміємо хворобу краще, ніж будь-коли раніше! Навколо нас багато хворих. Вже більше року ми переживаємо темряву 

пандемії Covid-19. Ми боремося з цією тривалою пандемією, яка вплинула на кожного з нас, на наші сім’ї, громади, Церкву, 

державу та цілий світ. Цей досвід допомагає нам глибше зрозуміти суть і значення сьогоднішнього Євангелія. Євангелист Іван 

розповідає нам, що в Єрусалимі була Овеча купіль, яка мала п’ять притворів, тобто п’ять наборів стовпів, що підтримували 

куполоподібний дах. Під цим дахом лежало дуже багато хворих з різними хворобами, які чекали зрушення води. Перша людина, 

яка вступила у цю купіль після зрушення води, була негайно зцілена від будь-якої хвороби. Саме там лежав паралітик 

сьогоднішнього Євангелія, який страждав своєю немічністю тридцять вісім років. Коли Христос побачив його, Він запитав його: 

«Бажаєш одужати?» І він відповів тихим і покірним голосом: «Не маю нікого, пане, хто б мене, коли вода зрушиться, та й спустив 

у купіль». Господь сказав йому: «Встань, візьми ложе твоє і ходи» (Йо. 5, 1–15). Ісус є той, хто бачив паралізованих людей. Ісус 

є той, хто бере ініціативу на себе. Бог завжди проявляє ініціативу. Ісус побачив хворого, який там лежав. Ісус сповнений 

милосердя. Він не осуджує чоловіка, він зцілює його. «Бажаєш одужати?» «Не маю нікого, пане, хто б мене, коли зрушиться 

вода, та й спустив у купіль. „Встань, візьми ложе твоє і ходи“. Нести своє ложе — це знак чуда, знак любові, знак того, що він 

хворів 38 років, а зараз зцілився. Влада Ісуса у піднятті з ложа немочі паралізованої людини безпосередньо пов’язана з Його 

Воскресінням. Той, хто має владу над смертю у своєму власному тілі, має владу над усією людською плоттю. Нарешті, 

Євангеліє сьогодні пропонує певний взаємозв’язок між двома порядками речей. З одного боку, є період очікування 

на сходження ангела до купелі, на це порушення води і можливість зцілення відкриваються тому, хто може першим дістатися 

до купелі (Йо. 5, 7). З іншого боку, відбувається негайне зцілення людини, здійснене самим Ісусом, без жодного сходження 

у воду (Йо 5, 9). Сьогодні цілющою купіллю благодаті, яку Церква пропонує своїм членам, є Святі Таїнства, богослуження, тощо. 

Іншим способом зцілення є безпосереднє спілкування кожної душі із Спасителем у молитві. Діяння Апостолів сьогодні 

розповідають про два чуда, які здійснив святий Петро у Лідії (Дії 9, 32–42). Петро зцілює паралізованого чоловіка на ім’я Еней, 

який протягом восьми років хворів і повертає до життя жінку на ім’я Тавита. Цей сьогоднішній уривок з Діянь Апостолів 

співзвучний із зціленням паралітика у Євангельській розповіді. Святий Петро вживає ті самі слова, що й Ісус Христос: «Встань 

і візьми своє ложе…» (Дії 9, 34). Воскресіння Тавити пригадує нам, що кожне воскресіння є наслідком і особливим втіленням 

Воскресіння Христового. Сьогодні у Перемиському катедральному соборі Св. Івана Хрестителя Христос дивиться на кожного 

з нас. Він бачить наші немочі. Він розшукує нас і кличе по імені. Якими б не були наші сумніви та наші страхи, якими б не були 

наші невдачі та зради, якими б не були рани, які ми намагаємось приховати — сьогодні Христос дивиться на нас і каже нам 

піднятися! Ми повинні піднятися та іти. Христос стежить за нами! Святий Петро у своєму служінні робив те саме, що і Його 

Учитель. Він вірив, що має силу зцілення в Ім’я Ісуса Христа. Петро закликав людей наслідувати Христа. Він говорив про 

Чоловіка, який народився з Діви Марії, який творив чудеса: зцілював хворих, сліпих і калік, помножував хліб і рибу, воскрешав 

померлого друга Лазаря. Цей Христос був покинутий, помер за наші гріхи і воскрес на третій день задля нас і нашого спасіння. 

Сьогодні ми всі повинні стати свідками воскресіння Христового і повторити історію, як це зробили Петро, дванадцять 

апостолів, жінки-мироносиці, які стали свідками Воскресіння Христового. Подібно, як Апостольська Церква, як християни 

протягом тисячоліття, як і наші бабусі та дідусі та наші батьки, ми всі повинні ставати свідками Воскресіння Христового. 

Ми покликані вносити цей «промінчик» світла Воскресіння у різні людські ситуації: як у щасливі, щоб зробити їх ще кращими, так 

і в скорботні, щоб дарувати їм спокій і надію. Насолоджуймося Великодньою ранковою радістю і випромінюймо її у нашому 

житті. Нехай Христове Милосердя променіє у нашому житті та у всіх наших вчинках Христос Воскрес! Воістину Воскрес 

 

† Богдан Данило,                                                                                     епарх Пармський Собор Святого Івана Хрестителя,  


