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7 листопада, 2021 року  

  
20 Неділя після 

Зіслання Св. Духа.  

Ап. –  Галатів1.11-19 

 
Єв. – Лука 16.19-31. 

 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

31 жовтня, 2021 року  
 

19 Неділя після Зіслання Св. Духа 

апостола Луки 

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


З  31 жовтня по 7 листопада 2021 року 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
 
1 листопада  --- Світлана Воронюк 
2 листопада --- Ольга Хавалко 
5 листопада --- Роман Гудз 
7 листопада --- Наталя Онисько 

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, Кутного Богдана, 

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 

31 жовтня 10:00 ран. 
12:15 год. дня 

 

  Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
                               

о. парох 
 

Понеділок 
 

1 листопада  -- родина 

Вівторок 
 

2 листопада 11:00 ран. 
 

6 год. веч. 
  

  + Станіслав  (2 річн.),  
+Михась Ковальчик 
+ Ярослав ( 9 днів)                     

Євгенія Ковальчик 
Оксана Грушевська 

родина Букало 

Середа 
 

3 листопада 10:00 ран.   Служба Божа за здоров’я 
 Стефанії Лішнянської 

Богдан Дмитрик 

Четвер 
 

4 листопада                    
                            -- 

 

П’ятниця 
 

5 листопада  --  

Субота 
 

6 листопада 10:00 ран. 
 

+Іван (40 днів) 
 

Тетяна Музика 

19 Неділя по 
Зісланню Св. Духа.  

 
 

7 листопада 9:00 ран.  
10:00 ран.  

12:15 год. дня 
 

Молитва” Матерів в Молитві” 
 Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
 
 

 
о. парох 

  

 



                                          Роль сімей. Повертаймося до Господнього дому 

Коли ми переживали темряву пандемії, багато з нас вважали, що наші сім’ї є джерелами 
світла. Наші сім’ї – це Божі дари, і вони мають бути джерелом взаємної підтримки та 
духовного зростання. Церква навчає, що сім’я є “домашньою церквою” і що вона є 
основним місцем передачі віри. Пояснюючи, як сім’я служить домашньою церквою, наш 
катехизм « Христос – наша Пасха» називає сім’ю “основною клітиною християнської 
спільноти”, де “батьки є першими євангелізаторами і вихователями своїх дітей” (ХНП 656). 
Виховання дітей на вірних дорослих Батьки мають особливе завдання – підготувати дітей 
до того, щоб вони одного дня вийшли на зустріч із світом самостійно, як дорослі. Те, як 
вони виховують своїх дітей, формує, якими дорослими стануть їхні діти. Спільна участь 
сім’ї у богослужіннях у храмі є незамінним досвідом, який приносить тривалі духовні 
винагороди. Сім’я, обравши приналежність до парафіяльної спільноти та, беручи участь у 
літургійному житті Церкви, отримує можливість передати своїм дітям у спадок дар віри. 
Відвідування церкви виховує у дитини переконання, що віра є чимось цінним та 
пріорітетним. Рішення сім’ї не відвідувати церкву, вказує на те, що віра не є одним із 
пріорітетів. Ці уроки запам’ятаються дітям. 

Виховання дітей для участі у літургійних богослуженнях 

Участь у богослуженнях у нашій Українській Греко-Католицькій традиції своїм співом, 
кадилом, процесіями та барвистою іконографією залишає для дитини тривале враження. 
Хоча результати не відразу є очевидними, однак участь у богослуженні тиждень за тижнем 
наближає людину до Бога і змінює її. Наша Літургія пригадує нам, що коли ми почитаємо 
Бога на землі, ми приєднуємося до небесного богослуження, де ангели та святі зібрані 
навколо Божого престолу у вічній, небесній Літургії. Участь у цьому богослуженні впливає 
на те, ким стане дитина. 

Виховання дітей, щоб стали Христовими учнями 

Євхаристія є джерелом і вершиною нашої віри, яка духовно живить і зміцнює тих, хто її 
приймає, відкриваючись для Бога. Наша традиція підкреслює важливість зміцнення дітей 
через прийняття цього Святого Таїнства. Участь сім’ї в Євхаристії, зміцнює зв’язки віри та 
любові в домі та допомагає дітям духовно зростати. Виховувати дітей, щоб стали учнями 
Ісуса в сучасному середовищі є складним завданням. З цієї причини сім’ї отримають 
велику духовну користь із приналежності до громади вірних. Участь у парафіяльній сім’ї 
надає вкрай необхідну підтримку у формуванні дітей, щоб вони стали віруючими 
дорослими. Відвідування церкви прищеплює дітям щось цінне: дар віри. Ця віра стане 
якорем, який допоможе їм пережити бурі життя. 

Заклик до сімей . Окрім відвідування церкви, сім’ям пропонується: 

1. Моліться разом. Щодня виділяйте час на спільну молитву. Якщо щоденна молитва 
неможлива, моліться разом два-три рази на тиждень. Створення рутини – і дотримання її – 
допоможе вам виробити звичку до молитви, яка принесе великі духовні переваги. 

2. Читайте Святе Письмо разом. Літургійний календар Церкви своїми святами та порами 
року освячує час. Спільне читання недільних послань та Євангелій допоможе вам та 
вашим дітям глибше зрозуміти ключові події історії спасіння, про які Церква згадує щороку. 
Це дозволить вам приймати повну участь у Божественній Літургії. 

3. Визначте місце у своєму домі для молитви. Прикрасіть цей простір або молитовний 
куточок святими іконами. Ікони збагачують духовне життя родини, приносячи святу річ в 
дім. За нашою традицією, у таких молитовних куточках сім’ї часто мають три ікони: одну 
Ісуса Христа, іншу – Божої Матері та третю – Святого Миколая. Христос, як Голова 
Церковного Тіла є взірцем для чоловіка, глави сім’ї. Найсвятіша Богородиця з Дитятком 
Ісусом є ідеальним зразком для матері та дітей. Святий Миколай є прикладом співчуття та 
гостинності. 

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/


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

       Християни - не грайтеся з пекельним вогнем! Хеллоуін - це не гарбузи, 
карнавали, маски..! Хеллоуін - це поклоніння силам зла, пекла! 
Незрозуміло, як люди, які називають себе християнами, беруть участь в цих, 
як вони вважають, безневинних ігрищах. Не шукайте собі, родині, своїм 
дітям біди! Хеллоуін або відьо́мська ніч походить від кельтських святкувань 
жнив та днів мертвих, тобто має язичницькі коріння. А за померлих - 

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.). 

В День Подяки, 25 листопада 2021 року, в нашій церкві буде 

відслужена Подячна Служба Божа за прожитий рік, яка 

розпочнеться о 10 год.ранку. “Подяка хай буде Богові за Його 
дар несказанний” (1 Кор. 15:57) 

  

 

 

 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. 

 Увага ! У наступну неділю 7 листопада 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. 

Парафія Покрова Пресвятої Богородиці міста Парма щиро вітає 
Преосвященного Владику Роберта з Днем народження!  В 
особливий спосіб молитовно дякуємо Богові Вам, Владико, за дар 
Вашого життя! Дякуємо за Вашу жертовну працю, батьківську 
опіку та ревне апостольське служіння у Божому Винограднику на 
Славу Божу і добро нашої Церкви! Нехай Всемилостивий Господь 
щедро благословляє Вас Своїми ласками у міцному здоров’ї і 
довголітті, а Пречиста Діва Марія завжди опікується Вами у 
щоденному житті! МНОГАЯ ЛІТА!  

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



   

             

 

 

 

Тропар (г. 2): Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив Ти блистінням 
божества.* Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти,* всі сили небесні взивали:* 
Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі. 

Тропар (г. 5): Апостольських діянь оповісника і Євангелія Христового світлого списателя,* Луку 
преславного, неописанного в Христовій Церкві,* піснями священними святого апостола похвалімо, 
як лікаря,* що зціляє людські немочі, природні недуги і душевні язви,* і того, що молиться 
неперестанно за душі наші. 

Кондак (г. 2): Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе,* і ад, увидівши чудо, зжахнувся, і мертві 
востали,* а творіння, бачачи, радується разом з тобою,* і Адам веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує 
Тебе повсякчасно. 

Слава:Кондак (г. 2): Правдивого благочестя проповідника і несказанних таїн провісника,* звізду 
церковну, Луку божественного, звеличаймо,* бо Слово вибрало його з мудрим Павлом, учителем 
народів,* – єдине, що знає тайни серця. 

I нині:Богородичний (г. 2): В молитвах невсипущу Богородицю* і в заступництвах незамінне 
уповання* гріб і умертвіння не втримали.* Бо як Матір Життя до життя переставив Той,* Хто 
вселився в утробу приснодівственну. 

Прокімен (г. 2): Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням. 

Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене. 

Прокімен (г. 8): На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх. 

Стих: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь. 

Рядове: Апостол: 2 Коринтян 11, 31 - 12, 9.  

Апостолу: Апостол: Колосян 4, 5-9; 14; 18  

Алилуя (г. 2): Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова. 

Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо . 

І апостолу: Ісповідять небеса чуда Твої, Господи, і істину Твою в церкві святих . 

Стих: Бог прославлюваний на раді святих. 

Рядове: Євангеліє: Луки 6, 31-36.  

Апостолу: Євангеліє: Луки  10, 16-21  

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

І апостолу: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх. 

 Алилуя, тричі 

" 


