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3 жовтня, 2021 року  

  
15 Неділя після 

Зіслання Св. Духа.  

Ап. – Галатів 2. 16- 20 

 
Єв. – Марка 8,34- 9.1. 

 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

26 вересня, 2021 року  
 

14 Неділя після Зіслання Св. Духа.  

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


З 26 вересня по 3 жовтня 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.  
  Андрія,  Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Володимира, 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 

День Дата Час Інтенція Хто 
Жертвує 

14 Неділя по Зісланню 
Св. Духа.  

26 вересня 10:00 ран. 
12:15 дня 
6 год. веч. 

Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 
Вел. Вечірня з Литією       
                               

о. парох 

Понеділок 
Возвиження Чесного Хреста 

 

27 вересня 9:00 ран. 
10:00 ран. 

  + Іван, +Роберт , +Мирослава, +Анна   
Служба Божа за парафіян.                    

Ірина Грай 
о. парох 

Вівторок 
 

28 вересня                                  --  

Середа 
 

29 вересня                                  --  

Четвер 
Софії, Віри, Надії, Любові 

 

30 вересня 10:00 ран.                  Служба Божа за парафіян.  
                  

о. парох 

П’ятниця 
 

1 жовтня  --  

Субота 
 

2 жовтня  --  

15 Неділя по Зісланню 
Св. Духа.  

 
 

3 жовтня 9:00 ран. 
10:00 ран. 
12:15 дня 

Молитва “Матерів в молитві “ 
Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 
 

о. парох 

  

 

 
29 вересня --- Мацко Марія 
30 вересня --- Рабосюк Олег 
 30 вересня --- Ярош Роман 
  
  



УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу, починаючи з 5 год. вечора. 
Просимо всіх бажаючих, особливо  молодь, підтримати важливий парафіяльний 
проект. 

 

 Вітаємо новоохрещеного Ейден - Лаврентія Фрідстром з 
прийняттям Св. Тайни Хрещення і Миропомазання. 
Господнього Благословення, Заступництва Ангела Хоронителя 
і Покрову Богородиці на його життєвій християнській дорозі 
земного життя. 

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

ОПОВІДЬ 2 Мають намірення вступити в подружній стан наречені Християн 
Сілтара і Адріана Боднарук. Шлюб — 16 жовтня. Якщо хтось знає про якісь 
перешкоди щодо їхнього намірення прохання повідомити отця-пароха. 

 Формуються групи катехетичних класів і дитячих церковних хорів згідно вікового 

стану, а також дітей, які у цьому році проходитимуть підготовку до 1-го Урочистого 
Святого Причастя, яким виповнилось 8 і більше років.Заняття проходять у 

п’ятниці згідно визначеного графіку ( вівтарна дружина - з 5:15 вечора до 5:50 веч.) 

Підручник катехизму для молоді у тведій обкладинці можна придбати в офісі 
нашої парафії. Підручник виданий українською мовою з ілюстраціями майже на 
кожній сторінці.227 сторінок. Ілюстрований підручник катехизму для молоді 
розділений на три частини: Ми Віримо, Ми Надіємося, Ми любимо. 

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО  Вадима Кащицького і Анну 
Литвин, які прийняли Святу Тайну Подружжя 25 вересня у 
нашому храмі і просимо Господнього Благословення і 
Покрову Пречистої Діви Марії для їхнього спільного 
сімейного християнського життя у міцному здоров’ї і 
довголітті. 

  

Благодійний обід на користь єпархії Св. Йосафата відбудеться 
в неділю 10 жовтня 2021 року в Астродомі. Прийом - 12 год. 30 
хв. Обід - з 1 год. дня. Владика Богдан буде присутній. Це є 
важливий захід для підтримки нашої єпархії. Усіх запрошують 
відвідати або якимось чином підтримати цю подію. Всі 
бажаючі взяти участь у цьому благочинному заході можуть 
придбати квитки в Олі Балешти або Мирослави Голубець. 
Будь-ласка, підтримайте цей важливий єпархіальний захід. 
Сьогодні відразу після Служби Божої серед дітей парафії від 
14 років і старших відбудеться розіграш 8 квитків на цей 
благодійний обід. Спонсорує цей проект наша парафія. 

Запрошуємо всіх парафіян, прихожан та гостей на наш парафіяьний 
празник, який відбудеться в неділю, 17 жовтня.  Архієрейська Служба 
Божа - о 10 год. ранку, а святкова програма і гостина з 12 години дня.  
Просимо  придбати квитки в офісі нашої парафії.  Вартість квитка - $30. 
Дітям вхід вільний. 



   

             

 

 

 

 

Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення 
наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть 
перетерпіти, і воскресити умерлих* славним воскресінням Своїм. 

Тропар передсвяття, глас 4: Животворящий хрест Твого благодіяння,* який дарував Ти 
нам, недостойним, Господи,* Тобі приносимо як молитву.* Спаси благовірний народ і 
місто Твоє, що молиться,* заради Богородиці, єдиний Чоловіколюбче. 

Кондак, глас 5: Слава: До аду, Спасе мій, зійшов Ти* і врата сокрушив Ти як 
всесильний,* умерлих як Творець воскресив з Собою* і смерти жало сокрушив Ти,* і 
Адам від клятви ізбавився, Чоловіколюбче.* Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи. 

 І нині: Кондак передсвяття, глас 8: Явилося днесь із надр земних спасенне дерево,* яке 
архиєрей у церкві почесно підносить в долонях.* Вселенна, поклоняючись, зі страхом 
його цілує,* ним спаси нас, Господи. 

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 . 

Прокімен, глас 4: До́мові Твоє́му подоба́є свя́тість, Го́споди, на многоту́ днів.  

Стих: Госпо́дь воцари́вся, в красу́ зодягну́вся. 

Апостол -  2 Коринтян 1,21 -2,4  

Апостол - Перед Воздвиженням.: Апостол: Галатів. 6, 11-18  

Алилуя, глас 1. 

Стих: Возніс Я вибраного з людей Моїх, єлеєм святим Моїм помазав його. 

Стих: Бо рука Моя заступить його і рам’я Моє укріпить його 

Євангеліє: Матея 22, 1-14  

Євангеліє Перед Воздвиженням Івана 3, 13-17  

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

Причасний: Го́споди, возлюби́в я красу́ до́му Твого́ і місце оби́телі сла́ви Твоє́ї.  

Алилуя, тричі. 

" 



 
 

  

 

         

 

           



Повертаймося до Господнього дому.    

Роль молоді 

Свого часу переважна більшість нашої культури була християнською. З роками 
деякі речі змінилися, і сьогодні бути християнином часто означає плавати проти 
течії, виділятися з натовпу. 
У ці дні після пандемії, коли так багато людей взагалі перестали визнавати свою 
віру, бути людиною віри сьогодні стає щораз рідшим феномоном. Враховуючи 
наш час, ви можете запитати себе: “Який сенс виділятися? Чому я повинен 
відрізнятися від своїх друзів та однолітків?” 
Кінцевий зміст християнства 
Відчуття самотності, яке так багато людей продовжує відчувати сьогодні, 
насправді є ознакою того, що ми шукаємо глибший і остаточний сенс у всьому. 
Майже дві тисячі років тому святий Августин Гіппо проголосив вислів, який став 
своєрідною молитвою до Бога: “Ти створив нас для себе, і наші серця неспокійні, 
поки вони не спочинуть у Тобі”. Віднайти такий мир – це відкрити щось більше, 
ніж будь-що, що ми можемо собі уявити. 
Будучи під проводом духовної родини 
Уявіть, що ви опинилися у невідомій країні. Чи не було б добре мати досвідченого 
провідника? Що, коли ваші серця і душі схожі на остаточну нерозкриту країну? 
Як ви шукали б підказок від тих, хто протягом тисячоліть вже здійснив ту саму 
подорож? Доброю новиною є те, що ми не самі, і провід, якого ми шукаємо, стає 
доступним нам через Господа нашого, Святу Богородицю, Церкву та багатьох 
святих. 
Церква – це також ваша сім’я 
Ви створені за образом Божим і покликані до спілкування з Богом та одні з 
одними у духовній родині, яку Він створив. До цієї родини належать ті, хто, 
усвідомивши свою недосконалість, назавжди змінилися через зустріч з Богом. 
Вони часто зустрічаються з людьми з різних верств суспільства, включаючи тих, 
хто є чужими для Бога і хто взагалі ніколи Його не знав. Хто знає? Можливо, Бог 
кличе вас, щоб ви також допомогли їм у цій подорожі, щоб Його пізнати. 
Заклик до молоді 
Одного разу Папа Римський Іван Павло ІІ кинув виклик молодим людям: “Не 
бійтеся. Не задовольняйтеся посередністю. Вийдіть на глибину і киньте ваші 
тенета, щоб зловити”. Папа Бенедикт XVI говорив молодим людям про їх долю: 
“Світ обіцяє вам заспокоєння, але ви не створені для затишку. Ви створені для 
величі”. Послання було те саме: ми дізнаємось за чим шукаємо, лише взявши 
участь у великій пригоді самі. 
Щоб розпочати цю подорож на глибину і до величі, задайте собі такі запитання: 
1. Що для мене означає Церква та її вчення? Чому віра важлива, і чому моя віра 
важлива для мене? 
2. Чи я маю особисті стосунки з Богом? Чи я ніколи не намагався їх побудувати? 
3. Чи я постійно отримую Благодать із Святих Таїнств, або чи минув деякий час, 

відколи я їх приймав? 

https://stjosaphateparchy.com/category/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%83/

