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НЕДІЛЯ 6-та після Пасхи, сліпонародженого
Тропар воскресний, глас 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
воскресенням Своїм.
Слава: Кондак, глас 4: На душевних очах осліплений,* до Тебе, Христе,
приходжу, як сліпий від народження;* в покаянні кличу до Тебе:* Ти в темряві
світло пресвітле.
I нині: Кондак, глас 8: Хоч і у гріб зійшов ти, Безсмертний,* та адову зруйнував
ти силу,* і воскрес єси як переможець, Христе Боже,* жінкам-мироносицям
звістивши: Радуйтеся,* і твоїм апостолам мир даруєш,* падшим подаєш
воскресіння.
Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його (Пс. 75,2).
Прокімен, глас 8: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної
глаголи їх (Пс. 185).
Апостол: Діяння Апостолів 16, 16-34.
Алилуя, глас 1: Бог богів, Господь мовив, і призвав землю від сходу сонця до
заходу (Пс. 49,1).
Стих: Зберіть Йому преподобних Його, що заповідують завіт Його в жертвах
(Пс. 495).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1).
Алилуя, тричі.
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Дорогі	
  брати	
  і	
  сестри,	
  
Христос	
  Воскрес!	
  
З	
   початком	
   свята	
   Вознесіння,	
   30-‐го	
   травня	
   до	
   П'ятидесятниці,	
   9-‐го	
   червня,	
   разом	
   з	
   усією	
  
парафіяльною	
  громадою	
  ми	
  ще	
  раз	
   молитимемося,	
   щоб	
  Господь	
  оновив	
  наше	
  життя	
  в	
   Бозі,	
  по	
  
милості	
  і	
  заступництва	
  Святого	
  Духа.	
  Протягом	
  цих	
  десяти	
  місійних	
  днів	
  давайте	
  молитися	
  за	
  
нашу	
   власну	
   парафію,	
   за	
   місійні	
   парафії	
   в	
   нашій	
   Єпархії	
   святого	
   Йосафата,	
   та	
   нашу	
   Церкву	
   в	
  
Україні!	
  	
  
Як	
  ви	
  знаєте,	
  Папа	
  Франциск	
  закликав	
  до	
  особливого	
  збору	
  у	
  всіх	
  католицьких	
  Церквах	
  Європи	
  
на	
   підтримку	
   страждаючого	
   народу	
   в	
   Україні.	
   Як	
   знак	
   єдності	
   з	
   усією	
   Церквою	
   Синод	
  
українських	
  католицьких	
  єпископів	
  просить	
  нас	
  допомогти	
  зі	
  збіркою	
  для	
  Місійного	
  Фонду	
  
УГКЦ.	
  	
  
Фонд,	
   зібраний	
   в	
   наших	
   парафіях	
   Єпархії	
   святого	
   Йосафата,	
   буде	
   підтримувати	
   пастирське	
  
служіння	
   для	
   наших	
   вірних	
   в	
   Східній	
   Україні,	
   Казахстані,	
   Сибіру	
   і	
   місцях,	
   де	
   ми	
   не	
   маємо	
  
церковних	
  структур.	
  	
  
Крім	
  того,	
  частина	
  цих	
  коштів	
  буде	
  призначена	
  для	
  нашої	
  власної	
  місійної	
  діяльності	
  в	
  нашій	
  
Єпархії	
   в	
   Теннессі,	
   Північній	
   Кароліні	
   і	
   започаткувати	
   парафії-‐місії	
   в	
   Південній	
   Кароліні	
   і	
  
Кентуккі.	
  	
  
Таким	
   чином,	
   підтримуючи	
  місійний	
   фонд	
   -‐	
   ми	
   підтримуємо	
   нашу	
   власну	
  місійну	
  діяльність	
  на	
  
території	
  Єпархії.	
   Ще	
   раз	
   спасибі	
  за	
   вашу	
   доброту	
   і	
  щедрість!	
   Будь	
   ласка,	
   пам'ятайте	
   єпархію	
   в	
  
ваших	
  молитвах	
  під	
  час	
  цих	
  місійних	
  днів,	
  разом	
  з	
  нашими	
  священиками,	
  молоддю	
  та	
  мною.	
  	
  
Молюся	
  за	
  Вас!	
  Ваш	
  у	
  Христі,	
  	
  
	
  
	
  
+Богдан	
  Данило	
  
Владика	
  Єпархії	
  Святого	
  Йосафата	
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Вчителі і учні Рідної Школи у Норт Порт, ласкаво запрошують на урочисте
закінчення навчального року, яке відбудеться у Парафіяльній залі при церкві
Входу в Храм Пресвятої Богородиці, о 12 годині 2-го червня у неділю після
Служби Божої.
Директор школи Андрій Солодкий.
	
  

ВЕРВИЦЯ	
  
За	
  мир	
  і	
  благословення	
  для	
  України	
  та	
  Українського	
  Народу.	
  
Кожної	
  середи	
  о	
  4:00	
  по	
  полудні,	
  в	
  нашому	
  парафіяльному	
  Храмі.	
  

REVENUES / ПРИХІД: SUNDAY COLLECTION 05-19-2019
SUNDAY COLLECTION / ЗБІРКА (Envelopes) ……………………….
(Cash) …………………………………………………………………
CANDLES…………………………………………………………………………………………
DIOCESAN DEVELOPMENT AND SEMINARY FUND
PARISH PROPERTIES MAINTENANCE
EASTER SUNDAY

TOTAL $

	
  	
  	
  

$1,021
$151
$71
$10
$230
$200

1,683.00
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Вівторок, 28 травня
Роман Т. за бл. п. Михайла
Середа, 29 травня
Свистун О. за бл. п. Романа Свистуна
Четвер, 30 травня, Вознесіння Христове/Ascension of Christ
10:00р. Свята Літургія/ Divine Liturgy
4:00рм Мо леб ен до Пресвятої Богород иці
П’ятниця, 31 травня
Крамарчук Б.іЛ. за бл. п. Василя Бабчука
Субота, 1 червня,
Dycio M. for bl. m. +Maria Cisyk
4:00 рm Divine Liturgy
Неділя, 2 червня, 7-ма після Пасхи, отців I-го Вселенського Со бору
10:00р. Свята Літургія/ Divine Liturgy

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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GOD BLESS
THE UNITED STATES
OF AMERICA

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

