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17 жовтня, 2021 року  

  
17 Неділя після 

Зіслання Св. Духа.  

Ап. – 2 Коринтян 6.16- 7.1 

 
Єв. – Лука 6.31- 36. 

 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

10 жовтня, 2021 року  
 

16 Неділя після Зіслання Св. Духа 

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


З  10 жовтня по 17 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 

16 Неділя по Зісланню 
Св. Духа 

10 жовтня 10:00 ран. 
11:30 ран. 

 

Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 
                               

о. парох 

Понеділок 
 

11 жовтня    

Вівторок 
 

12 жовтня               

Середа 
 

13 жовтня                                    

Четвер 
Покрова Богородиці 

 

14 жовтня                    
                  

 

П’ятниця 
 

15 жовтня  --  

Субота 
 

16 жовтня 10:00 ран. +Анна, + Володимир, +Василь... о.Михайло, 
Таня 

17 Неділя по Зісланню 
Св. Духа.  

 
 

17 жовтня 10:00 ран. 
11:30 ран. 
12 год. дня 

 Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання. 
Виступ дітей. Сятковий обід з нагоди 
парафіяльного празника. 
 
 

о. парох, 
священики 

  

 

 
 
11 жовтня -- Катерина Возна 
13 жовтня -- Марія Ягла 
14 жовтня - Андрій Гап’юк 
14 жовтня --  Леся Починок 
17 жовтня -- Леся Стаюра 
 
  



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

 

     Повертаймося до Господнього дому. Роль мирян .  

У темні дні пандемії багато з нас були позбавлені можливості участі у недільній 
Божественній Літургії та Святих Таїнствах. Тепер, коли ми вийшли з цієї темряви на світло, 

нехай кожен із нас візьме на себе зобов’язання приходити до церкви кожної неділі, 
сповідаючись із своїх гріхів, приймає Святі Таїнства та повертаючись до Господнього 

дому. Участь у Божественній Літургії у неділі та свята та постійна сповідь із гріхів є 
важливими для здоров’я душі та спасіння. Коли ми не можемо особисто брати участь у 

Божественній Літургії або часто сповідатися з гріхів, ми втрачаємо благодать, необхідну 
для нашого повноцінного духовного життя і зростання у вірі. 

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

ОПОВІДЬ 3. 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. 

  Заняття дітей в катехетичних класах 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. 

Вітаємо новоохрещену Вероніку Сову з прийняттям Св. Тайни Хрещення і 
Миропомазання. Господнього Благословення, Заступництва Ангела 
Хоронителя і Покрову Богородиці на її життєвій християнській дорозі 
земного життя. 

Щиросердечно вітаємо Просвященних Владик , 
преподобних і всечесних отців, отців-дияконів, членів 
парафіяльної ради, членів братства і сестрицтва, всіх 
парафіян та численних наших гостей зі святом храмового 
празника – Покрова Пресвятої Богородиці. Нехай Всемилостивий 
Господь благословляє Вас щедрими ласками, а Пречиста Діва 
Марія покриває Всіх Своїм Материнським покровом!    

  

Благодійний обід на користь єпархії Св. Йосафата відбудеться 
сьогодні, 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.  

Запрошуємо всіх парафіян, прихожан та гостей на наш 
парафіяьний празник, який відбудеться в неділю 17 жовтня.  
Святкова Служба Божа - о 10 год. ранку, виступ дітей і 
святковий обід з 12 години дня.  Просимо  придбати квитки в 
Олі Балешти, в офісі парафії або в членів ради. Велике прохання 
до наших жінок - спекти солодке. Вартість квитка - $30. Дітям 
вхід вільний. 



   

             

 

 

 

Тропар (г. 7): Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* отворив Ти розбійникові 
рай,* мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів 
єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику милість. 

Слава: Кондак (г. 7): Вже більше влада смертна не зможе людей держати,* 
Христос бо зійшов, сокрушаючи й розоряючи сили її.* Зв’язується ад,* 
пророки согласно радуються,* представ Спас, мовлячи тим, що в вірі:* 
Вийдіть, вірні, у воскресіння. 

І нині: Богородичний (г. 7): Як скарбниця нашого воскресіння* тих, що на 
Тебе надіються, Всепіта,* виведи з рова і глибин прогрішень,* бо Ти спасла 
єси винних у грісі,* родивши спасення наше.* Ти перед Різдвом – Діва* і в 
Різдві – Діва,* і по Різдві дальше пробуваєш Дівою. 

Прокімен (г. 7): Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить 
людей своїх миром . 

Стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть Господеві молодих 
баранців 

Апостол: 2 Коринтян 6, 1-10  

Алилуя (г. 7): Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, 
Всевишній . 

Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину твою на всяку ніч 

Євангеліє: Матея 25, 14-30  

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

Алилуя, тричі.  

" 



Покров Пресвятої Богородиці 
 

 Далеко поширюється гаряча, щира й сердечна молитва до Пресвятої Богородиці, якої 
свято Покрова будемо прославляти. І сотні літ тому, в найтяжчу годину для народу, коли 
люта орда клала трупом руське поле, на попелищах руських міст і сіл катувала синів і 
дочок нашого бідного народу, забирала в полон на чужину, коли народ мусив муром 
стояти за свою долю і волю, він завжди з великою надією звертався до святого Твого 
Покрову, Пренепорочна Діво Маріє. Він плакав, молився і простягав свої руки і сильною 
була його віра, бо знав, що Ти покриєш його омофором своєї ласки. Не один порок тяжить 
на душі нашого народу; грішить він, як і грішив раніше, браком народної згоди і любови. 
Однак милосердя Господа постійно є над нами, наче б у нагороду за те, що ми з 
синівською любов’ю щиро, гаряче, не про людське око, а з потреби серця постійно 
звертаємося до Пресвятої Богородиці. Є народи, які проголосили, що віддають себе під 
опіку Пречистої, називають Її своєю королевою і золотом прикрашають Її образи. У нас 
немає золота, у нас небагато красних слів, натомість маємо просте, щире і гаряче серце, 

віддане Пречистій нашій Матері, багате вірою, багате любов’ю і надією на Її поміч. І доки сяє сонце, доти не 
ослабне наша любов до Пресвятої Богородиці. Хай безвірники повного жменею сіють зерно своєї брехливої 
науки, хай ідуть в народ зі своєю диявольською службою – не треба їх боятися. Віри в Бога і любови до 
Його Матері вони не зможуть відібрати у народу; скоріше висохнуть всі руські ріки, скоріше вода до каменя 
змиє Карпати, однак народ залишиться завжди такий самий, завжди правдиво побожний, правдиво відданий 
Пречистій. Та одного нам треба боятися. Наші прапрадіди гинули на палях, а в нестерпних муках і з останнім 
подихом молилися до Пречистої. У поганських тюрмах їх жива плоть відпадала від костей, та не зреклися 
вони любови до Заступниці християнського роду. Але горе тому, хто наважився злобним словом виступити 
проти Неї. Як сльоза дитини, така чиста, ціломудра, така нескверна була душа і думка народу; на широкій 
Русі не знайшлося ніколи нечестивця, який би наважився навіть у найпотаємніших думках образити Ту, яка 
була захисницею, поміччю і відрадою Руси. Нині все інакше. Нині часто-густо чути хулу, і хоч віра в народі 
непохитна, та, однак, нема вже тої ревности, яка на покарання повинна вести кожного, хто сміє її 
послаблювати, хто сміє видирати в народу любов до Христа Спасителя, любов до Його Пречистої Матері, 
якої Покрову – як в минулі віки, так і нині та в майбутні віки – ми потребуємо. Ніхто за нас не заступиться, 
ніхто нас не спасе, не помилує, ніхто нас не приведе до воскресення і свободи, якщо Пресвята Богородиця 
нас залишить. Пам’ятаймо, що чим більше слабшає в народі віра, тим більше заникає надія на здобуття волі 
і долі. Тому спішімо нині до церкви просити, молити і благати Пречисту Діву про Її Покров. Спішімо з 
давньою вірою і з давнім упованням. Усі покинули нас, лиш Бог один і Покров Його Матері не покине нас 
ніколи! Сталося це за правління імператора Лева Премудрого на початку X ст. Гнів Божий навис над 
Царгородом, всюди лютувала страшна пошесть, від якої люди падали трупом. Тоді весь народ став у 
церквах вимолювати Божого помилування, зрошував сльозами підніжжя хреста, призивав допомоги 
Пресвятої Богородиці. А хто взиває про допомогу до Пречистої, той напевно буде вислуханий, того Вона не 
позбавить своєї допомоги, як не позбавила й тих, які в Цар- городі простягали до Неї свої руки. А що 
сталося далі, те читаємо в житії святого Андрея, Христа ради юродивого (його пам’ять вшановуємо 2 
жовтня, тобто завтра): “Однієї ночі, під час всенічного славослов’я в церкві у Влахернах (ми вже згадували 
про цю церкву, свою назву вона отримала від Влахернської морської протоки, розташованої поблизу), в 
якій зберігалася риза Богоматері з омофором і частиною пояса, на молитву прийшов святий Андрей. Був 
там і учень його Епіфаній та один його слуга. Андрей, як зазвичай, пробув у церкві аж до ранку. Вранці, о 
четвертій годині, Андрей побачив величаву жінку, що йшла від царських воріт у супроводі численних осіб; 
святі Іван Предтеча і Іван Богослов підтримували Її під руки, багато святих у білих одежах ішли перед Нею, а 
інші за Нею, співаючи гимни і духовні пісні. Коли Вона наблизилася до амвона, то Андрей підійшов до 
Епіфанія і запитав його: «Чи бачиш ти Владичицю і Царицю світу?» «Бачу, отче мій духовний», – відповів 
Епіфаній. І стали вони спостерігати далі. Вона ж приклонила коліна і молилася якийсь час, обмиваючи 
сльозами своє Боговидне і Пречисте лице. Закінчивши там молитву, Вона підійшла до престолу і біля нього 
також молилася за предстоячий народ. Після молитви Богородиця зняла з себе світлий блискучий покров, 
що вкривав Її голову, й, урочисто тримаючи його своїми пречистими руками, розпростерла над цілим 
народом. Обидва самовидці, святі Андрей та Епіфаній, тривалий час дивилися на той розпростертий над 
народом покров. Доки там стояла Пресвята Богородиця, доти було видно і той покров. Щойно Вона 
відійшла, як він також зник. Та, взявши його зі собою, Богородиця залишила благодать усім, що були там 
присутні”. З тої хвилини пошесть у Царгороді припинилася; святі Андрей і Епіфаній розповіли про з’яву, 
свідками якої удостоїлися бути, і весь народ став величати Покров Пречистої Діви. Видіння святого Андрея 
було змальоване на великій іконі, яка зберігається у Влахернській церкві. Святий Андрей був слов’янином. 
Слов’янські народи, а особливо Руська земля, з великим богоміллям почитають Покров Пречистої 
Богоматері, якому на Русі присвячено дуже багато церков. Пам’ять Покрову Пресвятої Богородиці на Русі 
почали відзначати у XII ст. 
 
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року поминає". 


