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25 липня, 2021 року  

  
5 Неділя після 

Зіслання Св. Духа.  

Ап. – Рим.10. 1-10. 
Єв. – Мт. 8,28- 9.1. 

 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

18 липня, 2021 року  

4 Неділя після Зіслання Св. Духа. 
Всіх святих українського народу.  

http://pokrova-church.com/
https://calendar.dyvensvit.org/#
https://calendar.dyvensvit.org/#


З 18 липня по 25 липня 2021 року 

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, Голубець Зенона і Мирославу, Дем’янчук 
Деонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету і Ігора,Стефанію, Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, 
Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Луців 

Степана, Лобай Ярославу, Онишкевич Стефанію, Палку Марію, Павлишин  Марію , Еmilie Woak, Sa-
rah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

4 Неділя по Зісланню Св. 
Духа. Всіх святих 

українського народу.  

18 липня 10:00ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 

о. парох 

Понеділок 
 

19 липня 10:00ран.       +Надія Мігелич 
                               

о.Михайло 

Вівторок 20 липня  --  

Середа 
 

21 липня                                 --  

Четвер 
 

22 липня                                 --  

П’ятниця 
 

23 липня 7 год. веч. +Віра,+Стефанія, +Романія,           
+ Олімпія 

Родина 
Твардовських і 

Рабосюк 

Субота 
 

24 липня  --  

5 Неділя по Зісланню Св. 
Духа.  

 
 

25 липня 10:00ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 
 

 
о. парох 

  

 

 
18 липня -- Хомин Ярослав 
22 липня -- Мігелич Михась 
22 липня -- Женчур Ольга 
23 липня -- Кутна Олександра 
23 липня -- Лозинський Ігор 
25 липня -- Петровська Галина 



 

 

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 $25 за одну книжечку . Обов’язком кожної родини є закупити 
ці квитки. Виповнені корінці і оплату в сумі $50.  просимо повернути  до 25 липня.  
Фестивальний комітет                      

 

                                                                ОПОВІДЬ 1.  

12 серпня 2021 року Божого мають намірення вступити в стан подружній Мар’ян 

Тютюнник, стану вільного - народився 14 червня 1994 року в місті Львові, син 
Зеновія та Галини Тютюнник парафіянин парафії Св.Івана Хрестителя м.Львів з 

Мартою Вільшанецькою, стану вільного, народилася 23 лютого 1998 року в місті 

Золочів, дочкою Олега та Олени Вільшанецької парафіянкою парафії Покрова 
Пресвятої Богородиці міста Парма. Якщо є перешкоди відносно прийняття цього 

шлюбу просимо повідомити. Шлюб - 12 серпня в Соборі Св. Юра м.Львів. 

УВАГА! Сьогодні в 12 год. 15 хв. - Біблійні навчання . Запрошуємо! 

 Проводиться підготовка до парафіяльного фестивалю 6, 7, 8 серпня. Для 
декорації парафіяльної залі потрібні вишиті рушники. Звертаємось з 
проханням принести підписані рушники у скорому часі, а також просимо 
спекти і принести домашнє печиво перед початком фестивалю. Засідання 
фестивального комітету відбудеться сьогодні 18 липня в 11:30 ранку.  

                                                          ОПОВІДЬ 3 
24 липня 2021 року Божого мають намірення вступити в стан подружній Любомир 

Яцків, стану вільного - народився 15 жовтня 1993 року в місті Львові, син Стефана 
Яцків та Ольги Яцків з дому Бараник з Лідією Пугач, стану вільного, народилася 23 

квітня 1996 року в місті Івано- Франківську, дочкою Валерія і Людмили Пугач. 

Якщо є перешкоди відносно прийняття цього шлюбу просимо повідомити. Шлюб - 
24 липня в церкві Покрова Пресвятої Богородиці. 

СУМівський табір 2021 - 18 липня - 1 серпня 
Члени СУМу.                  Не члени СУМу 

1 тиждень - $300.            1 тиждень - $400 
2 тижні -      $550.           2 тижні -      $700 
                47890 Bursary Road 
                  Wellington OH 44090 

Табір СУМенят (вік 3 - 6) 
     Дитина.     $ 100 
     Дорослий $ 100 

Інформація (440) 212- 4260 Ліля 

 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в нашій 
парафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під Покровом 
Богородиці”, на яких висвітлюються пізнавальні та повчальні лекції для 
фундаментального та глибокого пізнання Бога та нашої Віри.  

 

 

 У вівторок, 20 липня, о 6 год. 30 хв. в парафіяльній залі розпочнеться чергове засідання 
членів президії ради, а о 7 год. вечора - засідання парафіяльної ради.   



 

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. 

І святим, глас 4: Христославні князі і святителі,* преподобні і мученики,* і незламні 

ісповідники всіх часів християнської України,* моліть Христа Бога, щоб Він 
споглянув ласкавим оком на наш народ,* і дав йому ласку витривати у вірі,* і щоб 

спаслися душі богомольних вірних,* що вшановують священну вашу пам’ять. 

Кондак воскресний, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий,* і нас возвів Ти із 

врат смертних,* днесь Адам ликує і радується Єва,* а разом пророки з патріярхами 
неперестанно оспівують* божественну могутність влади Твоєї. 

Слава: Кондак святим, глас 4: Ясними світилами ви сяєте, Богом натхненні 
праведники нашої Церкви,* і прикладом заохотливим служите громадам вірних* по 

всьому християнському світі.* Тому-то в покорі схиляємо перед вами наші голови,* 
дякуючи великому і вселаскавому Богові,* що вчинив вас нашими заступниками в 

небі* і молільниками за душі наші. 

I нині: Богородичний, глас 4: Йоаким і Анна з неслави бездітности* і Адам і Єва від 

тління смерти визволилися, Пречиста,* у святім різдві Твоїм.* Його празнують 
люди Твої,* з провини прогрішень ізбавлені,* як кличуть до Тебе:* Неплідна 

родить Богородицю* і кормительку життя нашого. 

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

співайте. 

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

I святим, глас 7: Чесна перед Господом смерть преподобних Його 

Рядовий: Апостол: Рим.  6, 18-23  

Святим: Апостол: Рим. 8, 28-39.  

Алилуя, глас 3: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки. 

Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб спасти мене. 

I святим, глас 4: Блажен муж, що боїться Господа, заповіді Його дуже любі Йому 

Євангеліє рядове: Матея 8, 5-13.  

Євангеліє Святим: Матея 5, 1-16.  

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх. 

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

Алилуя, тричі. 



   

             

 

 

 

 

   Неділя 4-та по Зісланні Святого Духа. Всіх 
Святих Українського Народу 

 
Рішенням Синоду єпископів УГКЦ у четверту неділю 
після Зіслання Святого Духа відзначається празник Всіх 
Святих Українського Народу, яких є дуже багато, але ми 
не знаємо всіх їхніх імен. Цього дня ми вшановуємо 
також пам'ять 13 пратулинських мучеників та 27 
новомучеників, проголошених блаженними Папою 
Іваном Павлом II. Бути святим – означає бути вибраним, 

відокремленим. Що отже це означає? Те, що святими є лише вибрані, наперед для 
цього призначені люди? 
Чи те, що святими є лише ті, обставини життя яких їх наче змушували стати 
святими, такі як переслідування чи різні випробування? Чи те, що кожен з нас є 
вибраним і має стати відокремленим? Вибраним Божою благодаттю, щоб стати 
відокремленим від марноти цього світу? Правдою є те, що святість – це наслідок 
надзвичайної благодаті і дії Святого Духа, Який «розподілює кожному, як він 
хоче» (1Кор 12,11), але правдою є також те, що це покликання кожного 
християнина: «Воля Божа – святість ваша» (1 Сол 4,3). Ким отже є святі українського 
народу? Тими, хто на наших землях у різні часи і в різних обставинах прийняли 
благодать Божу і принесли добрий плід. Серед них великі князі, які мудро 
управляли своїм народом (Свв. Володимир і Ольга), князі, які за Христа опирались 
насильству своєю лагідністю (Свв. Борис і Гліб), засновники монашого життя на 
українській землі (Свв. Антоній і Теодосій Печерські), мученики за єдність 
церковну (Св. Йосафат), преподобні і праведні (Св. Йосафата Гордашевська), 
мученики за віру переслідуваної Церкви (Свв. новомученики часів радянської 
окупації, серед яких єпископи, священнослужителі, монахи, монахині, один 
мирянин), і численні святі нашої землі, знані лише Богові, які йшли слідами їхньої 
духовності чи то у подвижництві монашого життя, чи то у мучеництві та 
ісповідництві віри, чи то у простоті та лагідності серця. Що окрім єдиної землі 
об’єднувало всіх цих святих людей? Прагнення Бога і віддане Йому служіння. 
Кожен з них зумів знайти свою дорогу до Бога, свій спосіб святості, свою форму 
посвяти. Святість отже не є явищем, обмеженим ні часом, ні станом життя, ні 
обставинами. Святість – це вибір. Постійний вибір, щоденний, а навіть 
щомиттєвий. Вибір Бога у повсякденності та неповсякденності, у мирні часи і в 
часи переслідувань, у тишині монашої келії та серед гучності світу. Це вибір, на 
який здатний кожен з нас. У свій спосіб. На своєму місці. У своїх обставинах життя. 
У своїх людських слабкостях та немочах. У своїй зраненій гріхом природі. У своєму 
серці. 
Святі свідчать кожному з нас, що святість – це та єдина правдива дорога цього 
життя, яку можна верстати різними стежками, проте у єдиному напрямку. Святі, які 
своєю святістю прославили український народ, свідчать нам про благословення 
милостивим Богом наших земель і кличуть нас приєднатися до небесного чертогу і 
вічної слави всіх святих українського народу. 

                                

" 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6

