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НЕДІЛЯ про Блудного Сина
Тропар, глас 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.
Слава І нині: Кондак, глас 3: Віддалились ми безумно від Отцевої слави,* у
безчесті розтративши багатство, яке ти передав нам.* Тим–то словами блудного
сина взи–ваємо:* Згрішили ми перед тобою, Отче щедрий!* Прийми нас
розкаяних* і вчини наємниками своїми.
Прокімен, глас 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). :
Апостол:	
  1 До Корінтян зач.135; 6:12-20	
  Послання.
Алилуя, глас 6: Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом Бога небесного
оселиться (Пс. 90,1).
Стих: Скаже Господові, заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на
нього (Пс. 90,2).
Причасний, глас 6: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. (Пс. 148,1).
Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову. (Пс. 115,4).
Алилуя, тричі.
ВЕРВИЦЯ	
  
За	
  мир	
  і	
  благословення	
  для	
  України	
  та	
  Українського	
  Народу.	
  
Кожної	
  середи	
  о	
  4:00	
  по	
  полудні,	
  в	
  нашому	
  парафіяльному	
  Храмі.	
  

Отець Юстин Бойко представив логотип до
стоп’ятдесятиліття отця Климентія Шептицького
«Два кольори символізують два світи. Чорний колір – світ
теперішній, золотий колір – світ майбутній.
Золотий студитський хрест розташований у центрі і на нього
звернений погляд блаженного Климентія Шептицького. Саме
монаше покликання і студійське чернецтво стало основою його
життя і служіння Церкві та Богу.
Хрест розміщений на перехресті двох світів і їх об’єднує. Хрест є
символом християнства і дорогою до спасіння. Сам Ісус Христос своїми стражданнями, смертю
і воскресінням примирив людство з Богом. Дорогою наслідування Христа пішло багато
мучеників та ісповідників віри, серед яких о. Климентій Шептицький.
Праворуч від логотипу розміщене погруддя о. Климентія, у профіль. Мотив взятий із
фотографії його кримінальної справи. Це вказує, що о. Климентій віддав своє життя за віру в
Христа як ісповідник віри і мученик за віру.
Обабіч логотипу подані дати народження і смерті о. Климентія Шептицького.
Знизу напис «Блаженний» – золотим кольором. Папа Іван Павло ІІ під час апостольського
візиту до України проголосив 27 червня 2001 року о. Климентія Шептицького блаженним
Католицької Церкви.
Нижче напис чорним кольором «Климентій Шептицький».
Зверху напис золотим кольором «150 років від дня народження», який святкуємо цього року.
Цей ювілей проголошений як на рівні державному Верховною Радою України, так і церковному
– Синодом Єпископів УГКЦ.
«Ласкаво прошу поширювати і використовувати цей знак, щоб через нього ми змогли донести
до нашого суспільства роль та місце о. Климентія Шептицького в історії Церкви та народу», –
зазначив о. Юстин Бойко.
Західне бюро «Живого ТБ» за матеріалами http://velychlviv.com

From the Pastoral Letter of the 2018 Synod of Bishops on God’s Word and
Catechesis. Learn the Language of Faith
The Apostle Paul in his letter to the Romans states that “faith comes from hearing, and hearing
through the word of Christ” (10,17). The “textbook” from which we learn the language of faith is the
Bible and Catechism of our Church. Therefore, we encourage you to treat the Holy Scriptures and the
Catechism of the Ukrainian Greek Catholic Church, “Christ our Pascha,” as the most important books
in every family.
Our Venerable Metropolitan Andrey Sheptytsky teaches us how to read the Bible in the family: “It is
necessary for every Christian to clearly understand the value of reading and knowing the Bible. The
Holy Gospel is what sanctifies every home and showers it with grace, for it is bestows faith and love
on its inhabitants. The Gospel protect them from harm, shows them the path in life, uplifts their
hearts to heaven and cleanses their souls of stain. I would not hesitate to say that it heals all wounds
of their bodies. The practice of reading the Holy Scriptures every day, even briefly, ought to become
the practice of every Christian family. Such reading should be seen as daily nourishment. It is a
healthy, healing and strengthening food…” (On Venerating the Holy Cross).
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ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ОБ”ЄДНАНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В НОРТ ПОРТ, ФЛ
щиро запрошує усіх
на
Концерт Української Музики
в честь

Тараса Шевченка
у виконанні
Гостей з Европи:—Наталя Пасічник, пiяністка Королівської Академії Музики
в Стокгольмі
—Ольга Пасічник, солістка Варшавської Опери
субота, 9-го березня 2019р., год. 5:30 вечора
Осередок ім. Св. Андрія
за квитками прошу звертатися до Лесі Попель: тел. 941-475-1587
вступ - 20 дол. при входi - 25 дол.
Зустріч з гостями при перекусці
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Вівторок, 19 лютого
10:00 Мотика В. за бл. п. Іванну Мартинець (40д.)
Середа, 20 лютого
Мар’яніА. за бл. п. Альфред (40д.)
П’ятниця, 22 лютого
Рондяк У. за бл. п. Софія і Осип Стецура
Субота, 23 лютого
4:00 рm Divine Liturgy Milanytch Fam. for bl. m. Eustachia Milanytch
Неділя, 24 лютого, Неділя М’ясопусна/Meat Fare	
  
10:00р. Свята Літургі я/ Divine Liturgy

Якщо	
  комусь	
  потрібна	
  душпастирська	
  опіка	
  вдома,	
  шпиталі	
  чи	
  в	
  будинках	
  
опіки,	
   прошу	
   повідомити	
   мене	
   особисто,	
   або	
   задзвонити	
   на	
   число	
  
телефону	
  подане	
  нижче	
  в	
  бюлетені.	
  
о.	
  Василь	
  Петрів.	
  
Divine Liturgy/Свята Літургія
Saturday/Субота
Sunday/Неділя
Weekdays/На тижні
Holy Days/Свята

4:00 pm (Eng.)
10:00 am (Ukr.)
9:00 am
10:00 am

Website: www.uccnp.com
Rectory: (941) 426-7931
Hall: (941) 423-2427
Pastor: Rev. Vasyl Petriv
Cell: (440) 292-7102
E-Mail: petrivv@yahoo.com
Rt. Rev. Mitrat Archpriest Wolodymyr
Woloszczuk-pastor emeritus (941) 493-7299
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A JOB WELL DONE

Proud Contractors
for the Parish’s
new Roof

1001 Corporate Avenue, Suite 105 • North Port, FL 34289
941-426-5241 • www.markkaufmanroofing.com

GOD BLESS
THE UNITED STATES
OF AMERICA

Bernie Walsh

(941) 485-3777

Venice / Port Charlotte / Englewood

Harbor

New Patient
Special
$59 Cleaning
Exam & X-ray

Support your North Port Community.
Make Quality Health Care Center
YOUR CHOICE for all your short
term rehabilitation and long term
care needs. We are a 5 star AHCA
rated facility right here in your
neighborhood! Come in for a tour
today! We are located off of Pan
American Blvd.

(941) 426-8411
6940 Outreach Way, North Port

International
Food

Family Dental
Dr. Greg Brandau D.D.S.

Dr.B has an old fashioned concern
and respect for his patients

1978 Tamiami Trail S, Unit 1 • Venice, FL 34293
Business (941) 234-9411

2762 Tamiami Trail • Port Charlotte

Toll Free: (800) 330-1320 • Fax (941) 485-8132

(941) 629-4804
We Treat our Patients Like Family!

Email: romalong@hotmail.com
RomaLong.net

CELL: (941) 321-0655
Home: (941) 426-5766

13201 Tamiami Trail,
North Port, FL 34287

Mira Babek

Contact Joe Sheehy to place an ad today!
jsheehy@4Lpi.com or (203) 231-0727

For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com

16-0046

