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10 жовтня, 2021 року  

  
16 Неділя після 

Зіслання Св. Духа.  

Ап. – 2 Коринтян 6- 10 

 
Єв. – Матея  25,14- 30. 

 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

3 жовтня, 2021 року  
 

 Неділя після Воздвиження 
Чесного Хреста.  

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


З  3 жовтня по 10 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 

Неділя по Возвиженню 
Чесного Хреста 

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

 

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

 
Владика, 
о. парох 

Понеділок 
 

4 жовтня    

Вівторок 
 

5 жовтня 10:00 ран.            + Василь Романчук ( 2 річн.) Галина 
Кавка 

Середа 
 

6 жовтня                                  --  

Четвер 
 

7 жовтня                    
                  

 

П’ятниця 
 

8 жовтня  --  

Субота 
 

9 жовтня  --  

16 Неділя по Зісланню 
Св. Духа.  

 
 

10 жовтня 10:00 ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 
 

о. парох 

  

 

3 жовтня -- Зоряна Думич 
4 жовтня ---  Анна Мацко 
6 жовтня --- Ігор Іваськів 
7 жовтня --- Люба Василина 
8 жовтня --- Ольга Горохівська 
8 жовтня --- Ярослав Починок 
9 жовтня --- Корнель Фірманчук 
 
  



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 12 год. 15 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 ( 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.  

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 
гостина 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. 6): Ангельські сили на гробі твоїм* і ті, що стерегли, 
змертвіли* і стояла Марія у гробі,* шукаючи пречистого тіла твого.* 
Полонив Ти ада, та не спокусився ним,* зустрів єси Діву, даруючи 
життя.* Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі. 

Тропар (г. 1): Спаси, Господи, людей твоїх* і благослови насліддя Твоє,* 
перемоги благовірному народові на супротивників даруй,* і хрестом 
твоїм* охорони люд твій. 

Слава: Кондак (г. 6): Життєначальною долонею* умерлих із мрячних 
долин* Життєдавець воскресив усіх – Христос Бог,* воскресіння подав 
людському родові.* Він бо всіх Спаситель, воскресіння і життя, і Бог 
усіх. 

І нині:Кондак (г. 4): Вознісся Ти на хрест волею своєю.* Новому людові 
Твоєму, що Твоє ім’я носить,* даруй щедроти твої, Христе Боже.* 
Возвесели силою Твоєю благовірний народ,* перемоги на супротивників 
дай йому,* що за посібник має Твоє оружжя миру, непоборну перемогу. 

Прокімен (г. 6): Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє . 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти 
мовчки від мене 

Апостол: Галатів 2, 16-20  

Алилуя (г. 4): Возніс Я вибраного з людей Моїх, єлеєм святим Моїм 
помазав його . 

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

Євангеліє: Марка 8, 34 - 9, 1  

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, пречесний хрест 
Господній. 

Ірмос (г. 8): Таїнственний рай Ти, Богородице, що невоздільно виростила 
Христа. Він на землі насадив хресне життєносне древо. Йому, що його 
нині возносять, поклоняючись, Тебе величаємо. 

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

Алилуя, тричі.  
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