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28 листопада, 2021 
року  

  
23 Неділя після 

Зіслання Св. Духа. 

Ефесян 2.4 -10  

 

 Лука 8, 26-39   
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

21 листопада, , 2021 року  
 

22 Неділя після Зіслання Св. Духа 

Архистратига Михаїла 

http://pokrova-church.com/


З  21 листопада по 28 листопада 2021 року 

Вітаємо з Днем Народження! 

21 листопада -- Зеновій Голубець 
21 листопада -- Михайло Дерех 
23 листопада -- Артур Пильненький 
24 листопада -- Федьків Андрій  
26 листопада -- Рудяк Люба 
26 листопада -- Корник Євген 
26 листопада -- Іванушкін Оксана 
26 листопада -- Продан Аркадій 
27 листопада --  Малюца Олена  
 

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.  
 Бережанську Надію , Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Володимира 

Луковича, 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, 

Палку Марію, Павлишин  Марію , Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

22 Неділя по Зісл. 
Св. Духа 

Арх. Михаїла 

21 листопада 10:00 ран. 
12:15 год. дня 

 

  Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
                               

 
о. парох 

 

Понеділок 
 

22 листопада  --  

Вівторок 
 

23 листопада   --    

Середа 
 

24 листопада                             --  

Четвер 
 

25 листопада 10:00 ран.      Подячна Служба Божа за  
парафіян.  

                             

о. парох 

П’ятниця 
 

26 листопада  --  

Субота 
 

27 листопада 9:00 ран. 
10:00 ран. 

+ Леся (40 дн.) 
+Ірена, (23 р.),+Михайло, 

+Дарія, +Василь 

Люба Паскевич 
Діонізій, Оксана 

Дем’янчук 

23 Неділя по Зісл. 
Св. Духа . 

 

 
 

28 листопада 10:00 ран.  
12:15 год. дня 

 

 Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
 
 

 
о. парох 



 

  

 

       Єпархія Святого Йосафата співпрацює з Manor College, українським католицьким 
коледжем, спонсором якого є сестри св. Василія, за програмою сертифікатів східної 
християнської катехитики. Опис програми подано на : https://manor.edu/academics/adult-
continuing-education/catechetics/. Цього осіннього семестру Manor College запропонує 
наступні чотири курси: TH 102 - Східне християнське богослов'я (Частина 1 Христа Нашої 
Пасхи) -  д-р Олег Кіндій, TH 105 - Основи східної християнської духовності (частина 3 
COP) - д-р Роберт Марко, КАТ 102 - Педагогіка 1 - Х.С. та молодіжне служіння – отець 
Йосиф Матлак, CAT 103 – Педагогіка ll – Служіння у справах дітей – пані Марі Нестер. 

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 - в неділю 11:30 ранку -- 12:15 дня ). 

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) 

Подячний  благодійний обід у неділю 28 листопада. Вилучені кошти будуть передані на будівництво 

сиротинця у місті Івано- Франківську. Сиротинець будується при монастирі під опікунством  отця 

Івана Жука. 

 Діти нашої парафії готуються до зустрічі Св. Миколая , який прийде до нашої 
церкви в неділю 19 грудня після Служби Божої . Прохання до дітей бути 
чемними, послушними і побожними, щоби свято зустріти  Святого Миколая.   

 Наближаються Різдвяні і Новорічні свята. Просимо наших талановитих парафіян і 
прихожан в організації святкових заходів, вистави, концерту. З Вашими 
пропозиціями звертайтесь до культосвітнього референта Іллі Сенчини. 

 УВАГА! В неділю, 5 грудня 2021 року в нашій парафії буде 
проведена спеціальна збірка для для потреб пастирського 
служіння Блаженнішого Святослава. Метою Андріївської 
збірки є надання Патріарху Святославу фінансових засобів 
для відповіді до тих, хто страждає внаслідок війни, 
пригнічення та стихійного лиха, а також допомагає нашим 
вірним у Східній Україні, Сибіру та Казахстані. 

ПОДАРУЄМО СВЯТО ДІТЯМ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ. 
Асоціація Клівленд Майдан звертається до всіх людей доброї волі і 

щирого  серця  зробити свято  Миколая  дітям, батьки  яких  загинули  на  
сході  України.  В неділю ,  19  грудня  після Служби  Божої  буде 

проведена збірка  для потебуючих  дітей. 

ЗАКРИТТЯ ЦВИНТАРА НА ЗИМУ 
Повідомлямо усю нашу українську громаду про те, що згідно рішення  цвинтарного комітету, який існує при 

парафії Св.Андрія, цвинтар Св. Ап.Петра і Павла буде закритий для відвідування протягом  двох місяців (січень і 
лютий). На цвинтарі будуть встановлені спеціальні інформаційні знаки. Просимо вас пам’ятати, що все це 

робиться тільки виключно для вашої безпеки.Дякуємо за ваше розуміння і терпеливість 

  

https://manor.edu/academics/adult-continuing-education/catechetics/
https://manor.edu/academics/adult-continuing-education/catechetics/


   

Тропар (г. 5): Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення 
наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і 
смерть перетерпіти, і воскресити умерлих* славним воскресінням Своїм. 

Тропар, г. 4: Небесних воїнств архистратиги,* молимо вас завжди ми, недостойні,* 
щоб ви вашими молитвами огородили нас* покровом крил духовної вашої слави,* 
охороняючи нас, що усильно припадаємо і кличемо:* Від бід ізбавте нас як 
чиноначальники вишніх сил. 

Кондак (г. 5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти* і врата сокрушив Ти як всесильний,* 
умерлих як Творець воскресив з Собою* і смерти жало сокрушив Ти,* і Адам від 
клятви ізбавився, Чоловіколюбче.* Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи. 

Слава: Кондак (г. 2): Архистратиги Божі, служителі божественної слави,* ангелів 
начальники і людей наставники,* корисного нам просіть і великої милости* як 
безплотних архистратиги. 

І нині: Богородичний (г. 5): Радуйся, двері Господні непроходимі,* радуйся, стіно і 
Покрове тих, що прибігають до Тебе,* радуйся, пристане, бурями не навіщувана* і 
подружжям незаймана, що родила плоттю Творця Твого і Бога.* Молитись не 
переставай за тих, що оспівують* і поклоняються різдву Твоєму. 

 Прокімен (г. 5): Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік. 

Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало праведного . 

Прокімен (г. 4): Ти твориш ангелами Своїми духи і слугами Своїми палаючий 
вогонь . 

Стих: Благослови, душе моя, Господа, Господи, Боже мій, Ти дуже величний 

Ряд.: Апостол: Галатів 6, 11-18.  

Собору: Апостол: Євреїв 2, 2-10  

Ряд.: Євангеліє: Лука 16, 19-31.  

Собору: Євангеліє: Лука 10, 16-21.  

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

Причасний: Ти твориш ангелами Своїми духи і слугами Своїми палаючий вогонь . 

Алилуя, тричі 



   

             

 

 

 

Собор святого архистратига Михаїла й інших безплотних сил  

Христова Церква святкує торжество святого архистратига Михаїла і всіх Божих ангелів. Ангели – це чисті 
духи, яких сотворив Господь Бог на те, щоб Йому покланялися і Йому служили. Серед сотворінь ангели 
займають перше місце, вони набагато досконаліші від людей і сильні Божою ласкою (див. Пс. 8, 6; 103(102), 

20-21; 2 Пт. 2, 11). Вони є святі (див. Мт. 25, 31), уже тепер вони є образом тої досконалости, якої ми лиш намагаємося 
осягнути і до якої впритул наблизилися Божі святі (див. Лк. 20, 36; Мт. 22, 30). Ангели близько до Бога, вони Його 
оточують і предстоять перед Його престолом (див. 1 Цар. 22, 19; Іс. 6, 2-3; Дан. 7, 10; Мт. 18, 10; Лк. 1, 19).Ангели не є 
відділені від нас нездоланною межею. Вони, як і святі в небі, як душі в чистилищі і як вірні на землі, також є членами того 
великого тіла, головою якого є Христос, “бо в Ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме й невидиме: чи то 
престоли, чи господьства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього створене” (Кол. 1, 16). Тому-то апостол Павло 
голосить усім християнам: “...ви приступили до Гори Сіону й міста Бога живого, до небесного Єрусалиму, до безлічі 
ангелів” (Євр. 12, 22Господь велів ангелам своїм оберігати людину на всіх дорогах її. “Бо ангелам своїм Він повелить про 
тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь” (Пс. 91
(90), 11-12). Ангел Божий виводить Лота праведного з Содоми (див. Бут. 19); ангел Господній захищає пророка Даниїла від 
левів (див. Дан. 14, 31-43)". Ангел Божий є помічником, хоронителем і провідником у дорозі молодого Товія (див. Тов. 4-
12); ангел укріпляє хлібом пророка Іллю (1 Цар. 19, 5-8); ангел виводить апостола Петра з темниці (див. Ді. 12, 7-10).Святе 
Письмо називає ангелів: “...служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння” (Євр. 1, 14), 
бо вони справді служать нашому спасінню охоче й з любов’ю, як сини Божі (див. Йов 1, 6; 2, 1; 38, 7), а не як раби; вони 
палають спрагою воздати славу Господеві і цілий світ навернути на дорогу святого, боговгодного життя. Ангели 
підносять наші молитви на небо і представляють їх перед Богом. “Отож, коли ти з Сарою молився, я заносив ваші 
молитви перед славу Господню. І як ти ховав мертвих, я чинив так само” (Тов. 12, 12), – говорить Рафаїл; “Я – Рафаїл, 
один із сімох ангелів, що завжди стоять приявні (перед Богом) й мають доступ до Господньої слави” (Тов. 12, 15). А святий 
Йоан Євангелист у видінні бачив, як “ангел інший прийшов і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано 
йому тиміяму множини, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим 
тиміяму з молитвами святих, від руки ангела, перед Богом” (Од. 8, 3-4).Число ангелів безмірне. Там, перед престолом 
Господа, споконвіку “тисячі тисяч Йому служили, і силенна безліч перед Ним стояла” (Дан. 7, 10). Святе Письмо часто 
згадує про воїнство небесне (див. Лк. 2, 13; 1 Цар. 22, 19; 2 Хронік. 18, 18) “Число ангелів є більше, як число звізд на небі, 
зерен піску в морі і листя на деревах”, – каже святий Діонісій Ареопагіт. Усі ангели діляться на дев’ять чинів, чини 
діляться на три розряди по три чини в кожному, а саме на розряд вищий, середній і нижчий. До вищого розряду належать 
серафими, херувими і престоли. Слово “серафими” з гебрейської означає “палаючі, вогненні”, бо горять вони найбільшою 
любов’ю до Бога; про них то цар псалмопівець каже: “Вітри своїми посланцями учиняєш, полум’я вогненне – слугами 
своїми” (Пс. 104(103), 4). “Херувими” – означає “многоокі”, бо вони стоять близько престолу Божого і набагато більше від 
інших пізнають Божі тайни. “Престоли” називаються так, бо на них сидить Бог як на престолі і вирікає суди свої. До 
середнього розряду належать: господьства, які наставляють, рядять нижчими чинами ангелів; сили, які мають особливу 
силу сповняти Божі накази, давати вибраним Божим силу творити чуда, вони ж дають страждальцям силу до стійкости і 
розраду; власті, яким дана велика влада над дияволами. А до нижнього розряду належать: начала, які є правителями і 
хоронителями земних держав; архангели – посланці Божі й благовісники; і, врешті-решт, ангели, які найближчі до нас, 
людей, бо саме вони заохочують нас до доброго, втішають, остерігають і моляться за нас. Кожна людина має свого ангела 
хоронителя. “Великою є Божа любов до нас і невимірна його турботливість. Він послав ангелів опікуватися нами і зробив 
це для возвеличення тої любови, яку має до нас” (св. Августин). “Така велика є гідність кожної людської душі, що з 
Хвилини народження кожен має ангела, призначеного до його охорони” (св. Єронім). “Немовби твій комірник, ангел 
мешкає у твоїй душі” (св. Вернард). “Святі ангели хоронителі охороняють нас, як пастир своє стадо” (св. Василій). Та 
пам’ятаймо і те, що навіть “коли людина не йде за голосом свого ангела хоронителя, то той не припиняє його 
остерігати” (св. Августин). Тому ми повинні зважати на високу гідність свого ангела хоронителя, на його любов до нас і 
“щиро, гаряче любити ангелів, як наших майбутніх співжителів небесних, як наших оборонців, призначених нам Отцем 
небесним. Чого нам боятися, якщо маємо таких оборонців? Вони, що охороняють всі дороги наші, не можуть бути ошукані 
і введені в блуд, і самі також нікого в блуд не введуть, бо вони вірні, второпні. і могутні. Тож коли бачиш, що на тебе 
нападає тяжка спокуса, що журба велика притискає твою душу, тоді приклич свого оборонця, свого учителя, свого 
помічника – ангела хоронителя” (св. Августин). У кожну годину свого життя повторяймо такі слова: “Я маю ангела 
Божого, хоронителя мого тіла, і той збереже мене неушкодженим” (св. Амвросій). Над усіма ангелами цілого неба, неначе 
вождь, поставлений святий архангел Михаїл. Господь Бог сотворив ангелів своєю всемогутністю і наділив їх великою 
досконалістю. Але, як це пізніше зробив із людиною, Він і ангелів піддав випробуванням. І багато з них згрішили 
гордістю, забажавши могутністю своєю дорівнятися до самого Бога. На чолі збунтованих став ангел, що звався Люцифер. 
Але тоді усе воїнство небесне, всі ангели, що залишилися вірні Богові, з архангелом Михаїлом на чолі (“Михаїл” – означає 
“хто як Бог”), кинулися на бунтівників і скинули їх в прірву пекельну, бо “Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а 
кинув у пекло й передав їх до темної безодні” (2 Пт. 2, 4), і так вони, створені для найбільшого достоїнства, стали 
дияволами. Святий Михаїл був опікуном вибраного Богом жидівського народу. Це він сховав тіло святого Мойсея 
Боговидця і він при кінці світу стане ще раз до переможного бою з дияволом. Почитання святого архистратига Михаїла у 
Христовій Церкві сягає найдавніших часів, ще апостольських, доказом чого є спомин про чудо в Хонах, пам’ять якого 
відзначаємо 19 (6) вересняІ. 

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


