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30 січня, 2022 року  

  
 32 Неділя після 

Зіслання Св. Духа 

Апост. – Євреїв 13.17-21 

Єванг. - Лука- 6, 17 - 23     

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
23 січня, 2022 року  

 

31 Неділя після Зіслання Св. Духа 
Неділя по Богоявленні 

 

  
 

http://pokrova-church.com/


З 23 січня по 30 січня 2022 року 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
22 січня—Христина Мігелич 
                   Стефанія Захарко 
25 січня—Богдан Клюфас 
                   Ігор Фірман 
                   Григорій Паліш 
27 січня—Роман Женчур 
28 січня -- Леонід Панасюк 
28 січня -- Тимчак Олег 
                   Тимчак Ірина 
29 січня -- Оксана Сенчина 
29 січня -- Орест Грай 

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 

31 Неділя  після Зіслання   
Св. Духа                      

 
23 січня 

10:00 ран. 
12:15год. дня 

  Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
    

 
о. парох 

 

Понеділок 
 

24 січня  --  

Вівторок 
 

25 січня 10:00 ран. На всяке прохання  
Тетяна 

о.Михайло 

Середа 

 
26 січня  --  

Четвер 
 

27 січня  --  

П’ятниця 
 

28 січня 10:00 ран. + Володимир Кунанець (40 днів) родина 

Субота 
 
 

29 січня 10:00 ран. + Стефанія Кріслата Зенон,Дозя 
Кріслаті 

 32 Неділя після Зіслання   
Св. Духа                      

 

 
 

30 січня 10:00 ран.  
12:15год. дня 

 

 Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
 
 

о. парох 

 



 Висловлюємо щиру подяку Преосвященному 
Владиці Богдану Данилу за святочні 
Богослуження, глибокі духовні науки, освячення 
Йорданської води і єпископське благословення в 
часі Різдвяних Свят і Богоявлення Господнього. 
Сердечно дякуємо всім організаторам і 
учасникам за підготовку і проведення Спільної 
Святої Вечері та Щедрого вечора, діточкам - 
учасникам виступів, старості дитячих 
хорів,імпрезовому референту, режисеру - 
постановнику вертепу , керівнику дитячих хорів, 

колядникам, працівникам кухні , всім жіночкам, які спекли солодке печиво, дітям- 
офіціянтам та всім  парафіянам і численним гостям Святої Вечері Щедрого 
Вечора. Нехай Господня Благодать, яка вийшла з Йорданської води буде 
благословенням для наших християнських родин. 

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. 

 

 

Так як колядники не зможуть завітати до Ваших домівок, прохання 
передати Дар Любові на Коляду до офісу . Щиро дякуємо Вам за розуміння і 
підтримку парафії. 

 УГКЦ СПІЛЬНО З УСІЄЮ ПОВНОТОЮ КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ ВТРЕТЄ ВІДЗНАЧИТЬ НЕДІЛЮ БОЖОГО 

СЛОВА 
У неділю, 23 січня 2022 року, Католицька Церква 
відзначатиме Неділю Божого Слова, яку встановив Папа 

Франциск Апостольським листом у формі motu proprio 

«Aperuit illis», який було опубліковано 30 вересня 2019 року. 
Вперше таке відзначення відбулося у 2020 році. У Неділю 

Божого Слова в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві відслужать 

Божественну Літургію та буде виголошено відповідну тематичну проповідь. «Щоб 

Божа сила була в нас діяльною і ми продовжували її в собі втримувати й розвивати, 

нам потрібно сили Божого Слова. Саме тому ми заохочуємо всіх наших вірних 
щодня читати Боже Слово. Читаймо щодня Святе Письмо (чи кілька стишків, чи 

цілу главу), бо важливо, щоб ми мали контакт із Божим Словом. Даймо час, щоб 
Божа сила повіяла на нас, скріпила нас, а тоді почала нас перемінювати», — 

закликав вірних Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. 

 УВАГА! В понеділок, 24 січня, в офісі парафії о 6 год.30 хв.веч. розпочнеться 
чергове засідання президії ради, а о 7 год. веч. - парафіяльної ради.  



Перший антифон 

Стих 1: Во ісході Ізраїлевім із Єгипту,* дому Якова із людей варварів. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих 2: Стала Юдея святиня його,* Ізраїль – володіння Його. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих 3: Море виділо і побігло,* Йордан повернувся назад. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих 4: Що з тобою, море, що Ти побігло,* і з тобою, Йордане, що Ти повернувся назад? . 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Третій антифон 

Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликніть Богу, Спасителеві нашому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Бо Бог – великий Господь і цар великий по всій землі. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Вхідне: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в 
Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

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): Коли в Йордані хрестився Ти, Господи,* Троїчне явилося поклоніння:* бо 
Родителя голос свідчив Тобі,* возлюбленим Сином Тебе називаючи;* і Дух у виді голубинім 
засвідчив твердість слова.* Явився Ти, Христе Боже,* і світ просвітив, слава Тобі. 

Тропар (г. 7): Показавши всьому світу силу свого духа,* тринадцять мучеників наших славних,* 
ви зросили землю нашу своєю кров’ю,* прийнявши страждання ці добровільно,* і отримали за 
це вінки небесні,* тож моліть Христа Царя,* щоб подав нам велику милість. 



   

             

 

 

 

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. 

Слава: Кондак (г. 2): Промінними ставши світильниками,* ви, божественні 
Мученики, все створіння осяюєте світлом чудес,* зціляєте недуги, розвіваєте 
завжди глибоку темряву,* і безупинно молитеся Христу Богові за всіх нас. 

І нині: Кондак (г. 4): Явився єси днесь вселенній* і світло Твоє, Господи, 
знаменувалося на нас,* що зі зрозумінням оспівуємо Тебе:* Прийшов єси і явився 
єси – Світло неприступне. 

Прокімен (г. 6): Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс, 27,9). 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від 
мене (Пс. 27,1). 

Прокімен (г. 8): Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні (Пс. 31,11). 

Стих: Блаженні, яким прощено беззаконня і яких гріхи закрито 

АПОСТОЛ - Ефесян 4, 7-13  

Алилуя (г. 6): Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом Бога небесного 
оселиться . 

Стих: Скаже Господеві, заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на 
нього. 

І святим (г. 4): Візвали праведні, і Господь вислухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив 
їх . 

Стих: Багато скорбот у праведних і від усіх них ізбавить їх Господь 

Євангеліє - Матея 4, 12-17  

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, царя – Христа, що 
хрестився в Йордані. 

І ірмос (г. 2): Не зуміє ніякий язик достойно благохвалити, тривожиться 
й ум, і то надсвітній, коли оспівує Тебе, Богородице; одначе Ти, благая, 
прийми віру, бо любов нашу божественну знаєш, бо Ти є християн 
заступниця, Тебе величаємо. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх  

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

Алилуя, тричі. 



 

 

 
 
 
Вих.№ 001/2022 
Високопреосвященним та преосвященним владикам, 
головам єпархіальних катехитичних комісій, 
катехитам 
Христос рождається! – Славімо Його! 
  
Високопреосвященні та преосвященні владики, 
всечесні та преподобні отці, 
преподобні сестри, брати і сестри катехити! 
Цієї неділі – вже втретє – вся Католицька Церква відзначає Неділю Божого Слова, 
метою якої є заохочувати християн до спільного вшанування Слова Божого, щоб 
наблизити Його до всіх вірних. Установлюючи це святкування, Святіший Отець 
Франциск наголошує, що день, присвячений Біблії, має спонукати християн до 
пізнавання Слова Божого кожного дня впродовж року, «бо нам необхідно зростати у 
знаннях і любові до Святого Письма й до Воскреслого, котрий не перестає ділитися 
Словом і Хлібом у спільноті віруючих. Тому, ми повинні бути ближчими зі Святим 
Письмом, інакше наші серця залишаться холодними, а очі 
заплющеними…» (Aperuit illis, 8). 
Наша Церква долучається до ініціативи Святішого Отця щодо відзначення Неділі 
Божого Слова. Зокрема, Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, під час 
вшанування першої неділі Божого Слова у 2020 році, сказав: «Я б хотів, аби всі ми, 
християни, сказали: без Божого Слова ми не можемо жити.» 
Цей рік у нашій Церкві проголошений Роком сім’ї. Отож, на основі Синодальних 
рішень, звертаюся до Вас з проханням запровадити у наших сім’ях цього року три 
речі: 
Подбаймо, щоб у кожній сім’ї було Святе Письмо. 
Хай Біблія буде у наших домівках на належному, гідному місці, нагадуючи нам, що 
центром, основою, точкою відліку наших думок, слів, вчинків є Бог. 
Щодня або хоча б раз на тиждень, зібравшись разом у наших сім’ях та спільнотах, 
читаймо Святе Письмо і роздумуймо над ним! Це допоможе нам долати перешкоди, 
спокуси, образи і будувати нашу Домашню Церкву – в любові до Бога і одні до 
одних. 
«Я закликаю вас щодня читати Святе Письмо. Знаю, що нині, фактично, немає 
людини, яка б не мала можливості читати Святе Писання. Ми часто маємо в наших 
книгозбірках Біблію, яка припадає пилом. Ми часто колекціонуємо різні видання 
Святого Письма, але рідко їх відкриваємо і заглиблюємося в них», – закликав 
Блаженніший Святослав. 
Читаючи Боже Слово, роздумуючи над ним і молячись ним, ми зустрічаємо Христа, 
пізнаємо і приймаємо Його. Боже Слово – живе і діяльне, коли ми його слухаємо і 
живемо ним. 
Подбаймо, отже, щоб Боже Слово було в наших руках, умах, домівках і наших 
серцях. 
  
З молитвою, 
+ ДАВИД (Мотюк) 
голова Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, 
Єпарх Едмонтонський 
Львів, 20 січня 2022 року Божого 


