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31 жовтня, 2021 року  

  
19 Неділя після 

Зіслання Св. Духа.  

Ап. – 2 Кор. 11.31 - 12.39 

 
Єв. – Лука 8.5-15. 

 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

24 жовтня, 2021 року  
 

18 Неділя після Зіслання Св. Духа 

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


З  24 жовтня по 31 жовтня 2021 року 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
 
24 жовтня  --- Владика Роберт Москаль 
25 жовтня --- Йосиф Литвин  
26 жовтня --- Мар’яна Горохівська 

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 

18 Неділя по Зісланню 
Св. Духа 

24 жовтня 10:00 ран. 
12:15 год. дня 

5:30 веч. 

  Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
Зустріч спільноти. 
                               

о. парох 
священики 

Понеділок 
 

25 жовтня   родина 

Вівторок 
 

26 жовтня 6 год. веч.           + Анна ( 40 днів)                     Оксана 
Литвин 

Середа 
 

27 жовтня      

Четвер 
 

28 жовтня                    
                                  -- 

 

П’ятниця 
 

29 жовтня  --  

Субота 
 

30 жовтня 10:00 ран. 
11:00 ран. 

+Ганна  (40 днів) 
+Ярослав ( 9 день) 

Леся Романюк 
Оля Кашуба 

19 Неділя по Зісланню 
Св. Духа.  

 
 

31 жовтня 10:00 ран. 
12:15 год. дня 

 

  Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
 
 

о. парох,  

  

 



 

                                            Повертаймося до Господнього дому.  

                               Наша роль як членів Місійної церкви 

«… не залишаймо своїх сходин, як то в декого є звичай, а, навпаки, втішаймо себе, і 
то тим більше, що бачите, як зближається день» (Євр. 10:25).Тепер, коли ми 
виходимо з темряви на світло, що ми робитимемо щодо нашої віри в Христа та Його 
Церкву? Хтось може сказати: “Я брав участь у Літургії через трансляцію на своєму 
мобільному телефоні, і мені це подобається, мені не потрібно іти до храму”. Інші 
скажуть: “Я брав участь у Літургії через трансляцію на своєму мобільному 
телефоні, але мені потрібно повернутися до Дому Божого”.“Ідіть, отже, навчіть усі 
народи”Пам’ятайте ці слова Ісуса Христа, Сина Божого: “Ідіть, отже, навчайте усі 
народи, хрестячи їх в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх виконувати все, 
що Я вам заповідав; і ось, Я з вами завжди, до кінця віку”(Мт. 28: 19-20). Можна з 
впевненістю сказати, що учні не були ознайомлені про народи світу, але нам це 
відомо, і будь-яку інформацію ми можемо отримати за одним кліком пошуку. 
Христос не лише говорить зі своїми учнями, але Він говорить і до нас, і як до Своїх 
учнів, закликаючи нас іти у світ та євангелізувати.Що означає євангелізувати?
Євангелізувати, за своєю суттю, означає проголошувати Слово Боже. Ми можемо 
думати, що євангелізація означає лише подорож до нових місць, але це означає 
більше, ніж це. Євангелізація починається вдома, у парафії чи місійній громаді, і 
починається з кожного з нас. Ми проголошуємо Слово Боже у своїх сім’ях, серед 
сусідів, у парафії, таким чином стаємо справжніми учнями та євангелистами. 
Повернімося до храму Божого і хвалімо Бога разом із своєю парафіяльною родиною. 
Нехай наша Церква зростає, завдяки новим місійним парафіям. 

Заклик до євангелізації та місії.  

Оперативним словом у Євангелії від Матея 28: 19-20 є слово: Іди. Як учні, які 
євангелізують, подумайте, яку відповідь ви даєте на цей заклик, розмірковуючи над 
наступними питаннями: 

1. Чи збираєтесь ви залишатися вдома і в’янути на виноградній лозі, чи повернетесь 
до Божого храму, щоб стати причасниками живого Христа? 
2. Чи ви маєте сміливість вийти на пошук і знайти наших людей та сформувати нові 
місійні спільноти? 
3. Чи готові ви допомогти духовенству вашої церкви та іншим вірним у вашій 
місцевості будувати Царство Боже, започатковуючи місійні парафії? 
“Тому скажи їм: Так говорить Господь сил: Поверніться до Мене, – слово Господа 

Сил – і Я повернуся до вас, говорить Господь  

З нагоди свята храмового празника Покрова Пресвятої Богородиці 
сердечно дякуємо  катехитам, які підготували виступ маленьких 
дітей і всім дітям, які приймали участь у цьому виступі і їхнім 
батькам, імпрезовому референту, працівникам кухні, жінкам, які 
спекли солодке печиво, відповідальному за озвучення і нашим 
дівчатам, які дуже гарно працювали як офіціянти, декораторам залі 
та всім парафіянам і нашим гостям.  В цей тяжкий час великих 
випробовувань в особливий спосіб молитовно просімо Заступництва 
і Покрову Печистої Діви Марії для наших вірних, всього 
українського народу і всіх людей доброї волі на МНОГІЇ ЛІТА! 



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

УВАГА! Сьогодні в 12 год. 15 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.). 

Дорогі Орест і Наталя Ліщинецькі! Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди 
Вашого 25-літнього подружнього ювілею! Нехай Благословення Господнє 
зігріває Вас променями Божого Світла і дарує багато щасливих років 
спільного земного життя, творчих духовних сил, жертвенної любові у 
міцному здоров’ї і довголітті під Покровом Богородиці. МНОГАЯ ЛІТА!  

 УВАГА! В понеділок 25 жовтня о 6 год. 30 хв. вечора розпочнеться чергове 

засідання членів президії ради, а в 7 год. веч. - парафіяльної ради. Засідання 
проходитиме в парафіяльному офісі. 

 

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО  Християна Сілтара і Адріану Боднарук, які 
прийняли Святу Тайну Подружжя 16 жовтня у нашому храмі і 
просимо Господнього Благословення і Покрову Пречистої Діви Марії 
для їхнього спільного сімейного християнського життя у міцному 
здоров’ї і довголітті. 

 УВАГА! Цього тижня отець-парох проводитиме відвідини 

хворих і старших парафіян, які не мають змоги приходити до 
церкви. Якщо Ви знаєте потребуючих, прізвища яких не 

вписані у попередньо поданому списку, будь-ласка, подайте їхні 
імена і адреси отцю Михайлу. 

Сьогодні, в неділю 24 жовтня, о 5 год. 30 хв. в парафіяльній 

залі ( другий поверх) розпочнеться зустріч спільноти “ Чисті 
серця під Покровом Богородиці”. Запрошуємо усіх,  особливо 

молодих наших парафіян і прихожан відкривати відкривати 
свої  серця для наповнення їх Господньою Благодаттю. 

 Увага ! В кожну першу неділю місяця з 9 год. ранку  в нашій церкві 
проводитиметься молитва “ Матерів Молитви “. Створюємо постійну 
молитовну групу в парафії . Віримо в силу материнської молитви, яка 
принесе мир для  дітей ! 

 Єпархіальний комітет з питань ресурсів до Різдвяного часу 
підготував нову марку на майбутній Різдвяний сезон. Готуючись 
до Різдвяних свят підтримайте своїми пожертвами Пармський 
Єпархіальний комітет з питань ресурсів. Нову марку можна 
придбати у парафіяльному офісі. 



   

             

 

 

 

Тропар (г. 1): Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло твоє,* воскрес Ти, 
тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні взивали до Тебе, 
Життєдавче:* Слава воскресінню твоєму, Христе,* слава царству твоєму,* слава 
промислові твоєму,* єдиний Чоловіколюбець. 

Тропар Отців (г. 8): Препрославлений Ти, Христе Боже наш,* світила на землі – отців 
наших оснував Ти* і ними до істинної віри всіх нас направив Ти.* Багатомилосердний, 
слава Тобі. 

Кондак (г. 1): Воскрес Ти як Бог із гробу у славі* і світ із собою воскресив,* і людське єство 
як Бога оспівує Тебе,* і смерть щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, від узів 
ізбавляючись, радується, взиваючи:* Ти, Христе, той, хто всім подає воскресіння. 

Слава:Кондак Отців (г. 6): Ти – із Отця несказанно возсіявший Син* – з жени родився 
подвійний єством.* Його видячи, не відрікаємося виду зображення,* але його, благочесно 
написавши, вірно почитаємо.* I ради того Церква, держачи істинну віру,* цілує ікону 
вочоловічення Христового. 

I нині:Богородичний (г. 6): Заступнице християн непостидна,* молитвенице до Творця 
незамінна,* не погорди голосами молінь грішників,* але випереди як благая з поміччю нам, 
що вірно співаємо Тобі:* Поспішись на молитву і скоро прийди на моління,* заступаючи 
повсякчас, Богородице, тих, що почитають Тебе. 

Прокімен (г. 1): Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе. 

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

Прокімен Отців (г. 4): Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене 
ім’я Твоє на віки. 

Стих: Бо праведний єси в усьому,що створив Ти нам 

 Ряд: Апостол: 2 Коринтян 9, 6-11  

Отців: Апостол: Євреїв 13, 7-16  

Алилуя (г. 1): Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені. 

Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість помазаникові своєму Давидові і 
сімені його до віку 

І Отців: Бог богів, Господь мовив, і призвав землю від сходу сонця до заходу. 

Стих: Зберіть Йому преподобних Його, що заповідують завіт Його в жертвах. 

Ряд: Євангеліє: Луки 5, 1-11  

Отців: Євангеліє: Івана 17, 1-13  

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

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

Алилуя, тричі 
" 



 Святий апостол Филип, один з семи дияконів - церква 

вшановує  сьогодні. 

Святий Филип був родом з Кесарії Палестинської, мав жінку і чотири дочки, яким Господь дав дар 

провидіння. Не знаємо, коли Ісус Христос покликав його до числа своїх учнів, однак відомо, що був 
він одним із сімдесятьох і що апостоли вибрали його на диякона, другим після св. Стефана і другим 
серед семи дияконів (див. Ді. 6, 5). Коли після мученицької смерти святого Стефана жиди почали 

переслідувати вірних, а Христові учні, окрім апостолів, пішли, втікаючи від ненависти фарисеїв, в 
сусідні землі голосити слово Боже, тоді Филип диякон пішов у Самарію і там, в головному місті 
Севастії, став проповідувати Христову віру. Ось що розповідають про це Діяння апостолів: “Так і 

Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа. А народ однодушно уважав на те, що 
Филип говорив, слухаючи його й бачивши ті знаки, що він чинив, бо з багатьох виходили нечисті 
духи, що в них були, кричали голосом великим, і сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же 

була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім’я, що займався 
чаклунством і дивував люд самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від 
найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи: «Цей чоловік – сила Божа, що її звуть великою». 

Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, 
що звіщав їм царство Боже й ім’я Ісуса Христа, хрестились чоловіки й жінки. Увірував тоді й сам 
Симон і, охрестившись, перебував з Филипом; а бачивши знаки й великі чуда, що робились, 

дивувався. Довідавшися,^ що Самарія прийняла слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, 
послали до них Петра і Йоана. Ці прийшли й помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, 
бо Він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім’я Господа Ісуса. Тоді покла-ли на 

них руки, і вони прийняли Святого Духа” (Ді. 8, 5-17). 

Святий Филип був лишень дияконом і не міг уділяти охрещеним святої тайни миропомазання, тому 
уділити його прийшли святі Петро і Йоан. А коли вони повернулися до Єрусалиму, тоді: “Ангел же 
Господній промовив до Филипа, кажучи: «Встань та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму 

в Газу; вона безлюдна». І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандаки, 
етіопської цариці, що був над усім її скарбом та що прийшов був в Єрусалим на прощу, – він 

повертався, сидячи на своїй колісниці й читаючи пророка Ісаю. Сказав Дух до Филипа: «Підійди і 
пристань до цієї колісниці». Підбіг Филип і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: «Чи 
розумієш, що читаєш?» А він відповів: «Та як можу, коли ніхто мене не наставить?» І попросив 

Филипа зійти й сісти біля нього. Місце ж Писання, що той читав було це: «Його вели на заріз, мов 
овечку, мов те ягнятко перед тим, хто стриже його, безголосне; так Він не відкриває рота свого. В 
Його приниженні відмовили Йому суд. Рід Його хто може оповісти? Життя бо Його від землі 

вирвано». Озвався скопець і мовить до Филипа: «Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? 
Про себе самого, чи про іншого кого?» Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього Писання, 
благовістив Ісуса йому. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скопець каже: «Он 

вода! Що забороняє мені охреститись?» Сказав же Филип: «Коли віриш з усього серця, – можна». 
Відповідаючи, сказав: «Вірю, що Він є Син Божий». І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва – 
Филип та скопець – зійшли у воду і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній пі- 

рвав Филипа, і скопець не бачив його більше; він їхав, радіючи, дорогою своєю” (Ді. 8, 26-39). 

Згідно зі святим Єронімом, той скопець згодом став апостолом Етіопії. “Дивіться, – каже святий Йоан 
Золотоустий, – як той високий урядник палав спрагою спізнати правду, яку нам Бог об’явив. Навіть у 
дорозі він читає Святе Письмо, і то найзнаменитіші пророцтва Ісаї, – читає, хоч і не розуміє їх. А 

побачивши бідного Филипа, не соромиться, а просить його пояснити і навчити. Однак і вчинок 
святого Филипа гідний подиву; він не закидає скопцеві, що той читає те, чого не розуміє, він не 
схиляється перед його багатством, а все пояснює і приводить його до Христа”. 

Та повернімося до Діянь апостолів. Коли охрещений етіоп втратив з поля зору святого диякона, 

якого забрав ангел Божий, тоді “Филип же опинився в Азоті й по дорозі звіщав Євангелію всім 
містам, аж поки не прийшов у Кесарію ” (Ді. 8, 40). У Кесарії він також проповідував слово Боже. Зі 
Святого Письма знаємо, що святий Павло під час своєї подорожі, прибувши до Кесарії, зупинився в 

домі Филипа благовісника, одного з семи дияконів, у якого “було... четверо дочок-дівчат, які 
пророкували” (Ді. 21, 9). 

Згідно з переданням, апостол Павло висвятив Филипа і настановив його єпископом у лідійському 
місті Тралії, в Малій Азії, де той утверджував Христову науку численними чудами і де закінчив свій 

земний подвиг. Святий Єронім пише, що в кінці IV ст. свята Павла бачила в Кесарії дім, в якому жив 
святий Филип, а в тому домі маленькі кімнатки, де мешкали його дочки. Пам’ять про них у Кесарії 
тоді була ще жива. 

І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня 

впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013  


