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23 січня, 2022 року  

  
 31 Неділя після 

Зіслання Св. Духа 

Апост. – 1 Тимотея 1.15-17 

Єванг. - Лука- 18, 35 - 43     

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 

 
16 січня, 2022 року  

 

Неділя перед Богоявленням 
 

 

 

http://pokrova-church.com/


З 16 січня по 23 січня 2022 року 

Вітаємо з Днем Народження! 

14 січня -- Надія Греля 
14 січня -- Василь Рабосюк 
15 січня -- Ігор Захарій 
16 січня -- Фірман Оксана 
17 січня -- Надія Крив’як 
18 січня -- Іван Романко 
19 січня -- Орися Мисів 
19 січня -- Петро Галай 
20 січня -- Богдан Твардовський 
20 січня -- Іванка Лабанець 
20 січня -- Пронів Ярослав 
21 січня -- Пронів Оксана 
22 січня -- Стефанія Захарко 

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, Івана, Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Скоропис 

Володимира, Володимира Луковича, Голубець Зенона і Мирославу, Дроздовську Тетяну, 
Дем’янчук Деонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету і Ігора, Стефанію, Ільчишин Ольгу, 

Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Кутного Богдана, Галя 
Малюца, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Луців Степана, Лобай Ярославу, Палку Марію, 

Павлишин  Марію , Сенчину Юрія, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя  перед 
Богоявленням 

 
16 січня 

10:00 ран. 
12:15год. дня 

  Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
    

 
о. парох 

 

Понеділок 
 

17 січня  --  

Вівторок 
Навечір’я Богоявлення  

 

18 січня 10 год. ран.  
5 год. веч. 

Вечірня з Літургією Вас. Вел.     
  Велике Повечір’я з Литією   
     Велике освячення води                                                                                           

Вл. Богдан 
о.парох 

Середа 

Богоявлення Господнє  
19 січня 10:00 ран. Архієрейська Служба Божа 

       Велике освячення води 
Вл. Богдан 

о.парох 

Четвер 
 

20 січня 10:00 ран. + Дарія Пукач (40 днів) о. парох 

П’ятниця 
 

21 січня  _  

Субота 
 
 

22 січня 10:00 ран. 
 

+ Любомир ( 1 річ.) Оля Яцків 

 31 Неділя після Зіслання   
Св. Духа                      

 

 
 

23 січня 10:00 ран.  
12:15год. дня 

 

 Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
 
 

о. парох 

 



 Запрошуємо на спільну парафіяльну Святу Вечерю Щедрого 
вечора, яка відбудеться  у вівторок  18 січня 2022 року о 6 годині 
вечора.  Вартість квитка  - $30.Для дітей до 14 років– вхід вільний. 
Просимо Вас придбати квитки  в офісі парафії або в членів 
парафіяльної ради. З великим проханням звертаємось до наших 
жіночок спекти солодке печиво на вечерю. 

УВАГА! Сьогодні в 12 год. 15 хв. - Біблійні навчання . Запрошуємо! 

 

 УВАГА! Шановні парафіяни, в зв’язку із  різким збільшенням кількості  
хворих на ковід просимо усіх парафіян одягати маски як в церкві так і під 
час усіх парафіяльних заходів, які проводитимуться в найближчому часі в 
парафії. Просимо берегти своє і тих, які є біля нас,  здоров’я і життя. Якщо 
відчуваєте признаки хвороби, будь-ласка, залишайтеся вдома. 

  

Молебень за мир в Україні 
21 січня 2022 року о 18:30 буде відслужено Молебень за мир в Україні за участю 
духовенства з наших місцевих парафій у катедрі Святого Йосафата. Усіх запрошуємо до 
молитви. 

 

 
Порядок Богослужень на Йорданський час 2022 року Божого. 

  
Вівторок, 18 січня - Навечір’я Богоявлення -  

    10 год. ранку - Вечірня з Літургією Вас. Великого                                                      
5 год. вечора - Велике Повечір’я з Литією                                                         

Велике освячення води                                                  
6 год. вечора - Спільна вечеря 

  
      Середа, 19 січня - Богоявлення Господнє -  
                           10 год. ранку – Архієрейська Служба Божа 

                               Велике освячення води. 
 

Йорданське Благословення домів отець Михайло буде здійснювати до 
тих родин, які подадуть особисте звернення. 

Пані Олена, Маруся Малюца і John  висловлюють щиру подяку парафіяльному 
дитячому і церковному хору, а також парафіяльній раді і парафіянам- 
жертводавцям за молитву, квіти і пожертви, які вони зробили в наміренні 
блаженної пам’яті представлених Романа і Марти Малюци. А також вони 
звертаються до всіх з великим проханням пам’ятати про безсмертні душі Романа і 
Марти, які відійшли до Господа у ваших молитвах. 

Ви отримаєте лист-звернення парафії з проханням у цьому році передати Дар 
Любові на Коляду до офісу так як колядники не зможуть завітати до Ваших 
домівок. 
 

  

  



 

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): Готуйся, Завулоне, красуйся, Нефталіме,* Йордане ріко, 
стань,* радісно прийми Владику, що йде хреститися.* Веселися, Адаме, з 
праматір’ю,* не скривайтесь, як колись у раю,* бо той, що бачив вас 
нагими, явився,* щоб зодягнути в первісну одежу.* Христос явився, 
хотячи оновити всю твар. 

Слава: 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. 

І нині: Кондак (г. 4): У струях днесь Йорданових був Господь,* каже 
Йоанові:* Не бійся мене хрестити,* я бо прийшов спасти Адама 
первозданного. 

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

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

Апостол - 2 Тимотея 4, 5-8. 

Алилуя (г. 5): Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в 
рід істину Твою устами моїми . 

Стих: Бо сказав Ти: повік милість збудується, на небесах приготовиться 
істина Твоя. 

 Євангеліє - Марка 1, 1-8.  

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

Алилуя, тричі.  



   

             

 

 

 

Святе Богоявлення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа  
 

Коли Ісусові Христові виповнилося 30 років, розпочав Він своє божественне післанництво з того, 
що прийняв з рук св. Йоана Хрестителя хрещення в ріці Йордані. Святий євангелист Матей 
оповідає нам таке: “Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоана, щоб хреститися від нього; але 
Йоан спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до 
мене?» Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку 
правду». І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось 
йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос 
пролунав з неба: «Це Син мій любий, що Його я вподобав»” (Мт. 3 13-17). 

Свято Богоявлення – одне з найбільших християнських празників. Спаситель світу, безгрішний, 
приймає хрещення, як звичайний грішник. Бог дається охрестити себе власному сотворінню. 
Пресвята Тройця являється людям: Дух Святий сходить у вигляді голуба, чути голос Отця 
небесного, велике діло відкуплення людського роду освячується. Коли ми в Ім’я Пресвятої Тройці 
прийняли таїнство хрещення, то Бог Отець і до нас у тій хвилі сказав: “Це син мій, або донька 
моя”, – відкуплена кров’ю Сина мого, освячена ласкою Духа Святого, сотворена мною для вічного 
блаженства. Чи вкриває нас і сьогодні свята Божа ласка? Чи ще залишаємося ми дітьми Бога? Чи 
невинним серцем прославляємо святе Богоявлення, чи, може, ми осквернені гріхом? 
Застановімося, ким ліпше нам бути: синами Пресвятої Тройці і спасіння чи дітьми прокляття і 
рабами пекла? Якщо ж ми втратили одежу невинности, то є ще купіль жалю, є сльози покаяння. Є 
надія на Боже милосердя. Не забуваймо про це і не забуваймо про свої душі. Бо ж душу одну лиш 
маємо. Сьогоднішній празник давніше звався днем “просвіщення”, бо в день цей було хрещено 
оглашенних, а вони, як і всі, у св. хрещенні отримували ласку “просвіщающу” (просвітлення). Ісус 
Христос, згідно з переданням, після свого хрещення сам охрестив Пречисту Діву, святого Йоана 
Хрестителя, а потім апостолів. Хрещення Спасителя відбулося в п’ятницю. Місце, де Христос 
прийняв хрещення, лежить між Сартаною та Єрихоном. Це саме те місце, де Ісус Навин, багато 
століть тому, перейшов з народом ізраїльським сухою ногою через Йордан, а сталося це завдяки 
скинії завіту, котру священики тримали, стоячи в ріці так довго, поки весь народ не перейшов на 
другий берег. Хвилі Йордану в часі хрещення затрималися і не плили. 

Сьогодні в цей день відбувається торжественне водосвяття на річках, а вірні набирають свяченої 
води і зберігають її в домівках, віруючи, що вода та ніколи не зіпсується. Цей звичай сягає сивої 
давнини, ще святий Йоан Золотоустий пише: “Христос хрестився і освятив єство вод, і тому в 
празник хрещення всі, зачерпнувши опівночі води, приносять її додому і зберігають протягом 
цілого року. І вода та не псується, а часом рік, два і більше літ залишається придатною і нічим не 
поступається свіжо зачерпнутій воді”. У перших віках християни, як і ми сьогодні, в день 
Богоявлення Господнього спішили до церкви, відклавши всякі буденні справи. Ось що говорив 
святий Григорій Богослов у своїй проповіді на день Богоявлення: “Нині я пізнаю своє стадо, нині 
бачу церкву в гідній для неї красі, бо ви, полишивши буденні заняття, зійшлися на богослуження 
так велелюдно, що стало тісно, навіть престол облягли, а тим, що не знайшлося місця в церкві, 
зайняли всі входи, подібно бджолам, де одні у вулику трудяться, а інші біля вулика дзижчать”. 

Хай буде слава, честь і поклоніння Пресвятій Тройці, а нам життя вічне – амінь. По Йордані 
священик ходить “з кропилом”. Це також дуже старий звичай і дай Боже, 
щоб зберігався якнайдовше. Ми ж дбаймо, щоб у цей день наша хата була 
чиста й охайна, щоб діти наші добре знали, в пам’ять про яку подію 
священик окроплює всіх свяченою водою. І нам, батькам, приємно буде, 
якщо в цю хвилю діточки наші заспівають ангельськими голосочками: 
«Явився Єсси днесь вселенній і світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас. 
Пізнавши Тебе, співаємо: Ти прийшов і появився – Світло недоступне.» 
 
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька 
Церква кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво 
«Свічадо», 2013  


