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24 жовтня, 2021 року  

  
17 Неділя після 

Зіслання Св. Духа.  

Ап. – 2 Коринтян 9.6 - 11 

 
Єв. – Лука 7.11-16. 

 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

17 жовтня, 2021 року  
 

16 Неділя після Зіслання Св. Духа 

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


З  17 жовтня по 24 жовтня 2021 року 

Вітаємо з Днем Народження! 

18 жовтня --- Мирослава Голубець (ювілей) 
19 жовтня ---  Юля Тендицька 
19 жовтня --- Ольга Курдоба 
19 жовтня --- Ольга Кашуба 
19 жовтня  --- Дмитро Мацко  
20 жовтня --- Володимир Воронюк 
20 жовтня --- Олеся Покоцька  
20 жовтня --- Михайло Адамів 
20 жовтня --- Наталя Лупійчук 
22 жовтня  --- Еріка Кордуба 
22 жовтня  --- Михайло Стаюра 
24 жовтня  --- Владика Роберт Москаль 

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 

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 

Понеділок 
 

18 жовтня 10:00 ран. Служба Божа з нагоди ювілею пані 
Мирослави Голубець 

родина 

Вівторок 
 

19 жовтня                                   --  

Середа 
 

20 жовтня 10:00 ран.   Служба Божа за здоров’я      
новонародженої дитини                     

Аліна 
Грай 

Четвер 
 

21 жовтня                    
                                  -- 

 

П’ятниця 
 

22 жовтня  --  

Субота 
 

23 жовтня  --  

17 Неділя по Зісланню 
Св. Духа.  

 
 

24 жовтня 10:00 ран. 
12:15 год. дня 

 

 Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання. 
 
 

о. парох,  

  

 



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! 

  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.( Вівтарна дружина - з 5:15 вечора до 5:50 веч.). 

Дорога пані Мирослава Голубець! Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди 
Вашого Ювілейного Дня Народження! Нехай Благословення Господнє зігріває 
Вас променями Божого Світла і дарує багато щасливих років земного життя, 
творчих духовних сил, жертвенної любові у міцному здоров’ї і довголітті під 
Покровом Богородиці. МНОГАЯ ЛІТА!  

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!    

  

14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.  
 

Богослуження цього празника віддзеркалюють глибоку і давню віру Східної Церкви й нашого 
народу в заступництво й опіку Пресвятої Богоматері. 
 У стихирах вечірні й утрені, у тропарі й каноні свята Церква виливає і оспівує свою дитинну любов, 
беззастережне довір’я в її могутню опіку і швидку допомогу, її значення в нашому спасенні та 
превелике материнське милосердя. “Богородице чиста, — співаємо в першій стихирі великої вечірні, 
— ти велике заступництво для печальних. Ти скора помічниця, спасення й укріплення світу. Ти 
глибина милости, джерело Божої мудрости, для світу покров. Величаймо, вірні, і славімо невимовно 
її світлий омофор. Благодатна, радуйся з Тобою Господь, що подає світові велику милість”. 
 Святий Отець Пій X в 1912 році сказав до нашого єпископа Микити Будки такі слова: “Ваш народ 
не може загинути, бо має дві запоруки: ваш народ любить Євхаристійного Ісуса і Пречисту Діву 
Марію. З цими запоруками народ не може пропасти”. 
 Так, ми сильно віримо, що гаряча набожність нашого народу до Пресвятої Богородиці, як своєї 
Покровительки й Заступниці, є найкращою запорукою, що вона ніколи не опустить нашого народу і 
заступиться за нього перед своїм Сином та випросить у Нього ту превелику ласку, що на наших 
рідних землях упаде царство тьми й неволі і знову запанує царство її Божого Сина. А тоді знову, як 
колись, наш народ сотнями й тисячами попливе до її престолів, щоб віддати їй честь, як своїй вірній 
і невтомній Заступниці, Опікунці й Цариці. 

Запрошуємо всіх парафіян, прихожан та гостей на наш парафіяьний празник, 
який відбудеться сьогодні, в неділю 17 жовтня.  Святкова Служба Божа - о 10 
год. ранку, виступ дітей і святковий обід з 12 години дня. У цей святковий для 
нас час молитовно дякуймо нашій Небесній Покровительці за Її велике 
Милосердя і Материнську Любов. Ласкаво просімо, щоб наша ревна молитва 
скріплювалася її Заступництвом і доносилася до Божого Престолу.  



   

             

 

 

 

Тропар (г. 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв Ти тридневне,* щоб 
нас визволити від страстей.* Життя і воскресіння наше,* Господи, слава Тобі. 

Тропар (г. 4): Днесь, благовірні люди, світло празнуємо,* отінювані Твоїм, Богомати, 
пришестям,* і спозираючи на Твій пречистий образ, покірно мовимо:* Покрий нас чесним 
Твоїм покровом* і ізбав нас від усякого зла,* молячи Сина Твого, Христа Бога нашого,* 
спасти душі наші  

Слава: Кондак (г. 8): Воскресши із гробу,* умерлих воздвигнув Ти* і Адама воскресив Ти,* і 
Єва ликує в твоїм воскресінні,* і світу кінці торжествують* востання Твоє,* 
Многомилостивий.і нині: 

І нині: Кондак (г. 3): Діва днесь предстоїть у церкві* і з ликами святих невидимо за нас 
молиться Богу.* Ангели з архиєреями поклоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо 
ради нас молить Богородиця превічного Бога.  

 Богородичний (г. 8): Непереможній Владарці* на честь перемоги* ми, врятовані від лиха,* 
благодарні пісні виписуємо Тобі,* раби твої, Богородице.* А Ти, що маєш силу нездоланну,* 
від усяких нас бід охорони,* щоб звати Тобі:* Радуйся, Невісто неневісная. 

Прокімен (г. 8): Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому . 

Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я його 

Прокімен, пісня Богородиці (г. 3): Величає душа моя Господа і возрадувався дух мій у Бозі, 
Спасі моїм. 

Стих: Бо зглянувся на смирення раби Своєї, ось бо віднині ублажать Мене всі роди. 

Апостол: 2 Коринтян. 6, 16 - 7, 1.  

Апостол: Євреїв 9, 1-7  

Алилуя (г. 8): Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому. 

Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому 

:Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє. 

Стих: Лицю Твоєму помоляться багаті народи 

Євангеліє: Матея 15, 21-28.  

Євангеліє: Луки 10, 38-42; 11, 27-28.  

 Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх  

                       Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову.  

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? 


