
 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 
 

Наступна неділя 
 

29 листопада, 2015 
 

 26 неділя по Зіс-
ланню Святого Ду-

ха  
 

Апостол:  
 

Ефесян 5,9-19 
 

Євангеліє : 
 

Лука 12, 16 – 21 
 
 

Українська Греко-католицька  Церква 

Покрова  Пресвятої Богородиці 
Pokrova Ukrainian Catholic Church 

6812 Broadview Rd. 
Parma, OH 44134 

Парох  о. Михайло Дроздовський 
Rev. Mykhaylo Drozdovskyy –priest 

Поштова адреса офісу — Pokrova.ucc@gmail.com 
Веб-сторінка 

  www.pokrova-parish.com 
Тел. (216)-524-0918 

Hall Rental  (440)-237-8382              Kitchen 216-524-6871 
Kitchen (216)-524-6871 

 

22 листопада , 2015 
 

 25 неділя по Зісланню Святого Духа  
 

25 листопада— свято  
свмч. Йосафата  



З 22 по 29 листопада 2015 р.Б. 

    Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

22  листопада 

 
10:00 am 
12:15 pm 

Служба Божа за парафіян 
Розважання над сторінками 

Святого Письма 

 
о. парох 

Вл. Роберт 
 

Понеділок 23 листопада 8:00 am † Єлена Продан сестрицтво 

Вівторок 24 листопада 8:00 am † Параскевія (40 день) , 
 † Андрій, †Семен , †Єва ... 

Галя Возна 

Середа 25 листопада 
Св. Свмщ. Йосафата 

9:00 am 
10:00 am 

 
 

Cлужба Божа за парафіян 
†Ірина, †Михайло, †Дарія , 

†Василь 

о. парох 
Родина Дем’янчук 

 Четвер 26 листопада  —  

П’ятниця 27 листопада  
 

—  
 

Субота 28 листопада  —  

Неділя 
 

29 листопада 10:00 am 
12:15 рм 

 
 

Служба Божа за парафіян 
Розважання над сторінками 

Святого Письма 
 

о. парох 
Вл. Роберт 

 

 
 

 
 
Бажаємо Вам багато щасливих і 
Богом благословенних  років 
життя, здоров’я і здійснення всіх 
Ваших мрій! 

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих  
Галай Степана , Гальчук Оксану, Дмитрика Іванку, Дубчак Ліду, Ільчи-
шин Ольгу, Кловер Катерину , Мацєх Ліду , Мисів Анну, Міґелич Надію , 
Савчак Орисю, Сікорську Марію,Тарнавського Бориса, Чабана Євге-
на,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Юрків Юлю 

 
21 листопада — Зеновій Голубець 
21 листопада— Михайло Дерех 
24 листопада — Андрій Федьків 
 26 листопада — Люба Рудяк 
 26 листопада  — Євген Корнік 
 26 листопада — Оксана Іванушкіна 
26 листопада — Аркадій Продан 
26 листопада — Марта Житняк 
27 листопада — Олена Малюца 
29 листопада — Ірина Сембай 
29 листопада — Володимир Скоропис 
                                                                                                                             
 



. 

 

 

   УВАГА! Цього тижня виготовляємо вареники в понеділок з 5 години  вечора .Продаж 
вареників—у вівторок і середу 

  Увага ! Біблійні навчання проводяться  в церкві сьогодні в 12 год. 15 хв. Запрошуємо парафіян . 

ПИЛИПІВКА ” Прийміть піст , бідні , - він розділить з вами і обитель , і трапезу. 

Прийміть його , багаті , - він вилікує вас від шкоди переїдання. Прийміть його , 

хворі - це мати здоров'я. Прийміть його здорові - це охоронець вашої тілесної фор-

теці. Користь посту відкрита всякому роду життя , всякому стану тіла. Радісно 

приймімо піст! ” Св. Василій Великий Розпочинаємо Різдвяний піст - Пилипівку, 

який триватиме від 28-го листопада і до навечір'я Різдва Господа і нашого Спаса 

Ісуса Христа - 6-го грудня. Це є традиційний час на посилену молитву, розважання, 

стримання від їжі і поганих помислів, щоб в такий спосіб ми могли приготувати 

себе на оселю для зустрічі з новонародженим Христом. Церква рекомендує доброві-

льне стримання від м'ясних страв у середу і п'ятницю під час посту. 

 

2015 рік проголошений УГКЦ  роком Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицько– 
го.  З нагоди 150-літнього ювілею від Дня Його народження наша парафія  проводить 
святочні заходи: Сьогодні відбудеться святочна Академія «Митрополит Андрей – вчора і 
сьогодні»  У програмі: доповідь - Владика Богдан. Співдоповідь –Віра Іваницька, Форте-
п'янна музика – Наталя Боєчко, Поетичне слово - Сергій Тука, Молитва на прославу 
Митрополита А.Шептицького - о. Михайло,  Спільне виконання гімну «Боже Великий 
Єдиний» Початок о 4:00 після обіду. Після імпрези—дискусії,  та обговорення.  

 

 
КАТЕХИЗАЦІЯ ДІТЕЙ . Дорогі батьки!  ми продовжуємо катехитичні заняття дітей , а також  
підготовку до Першої Сповіді і Першого Урочистого Причастя дітей 8-9 років. 
КАТЕХИЗАЦІЯ І ПРОБА ДИТЯЧИХ ХОРІВ  – кожної п’ятниці  у визначений час 

 НАША ПОДЯКА 

Родині Продан за щедру пожертву — $ 1000 на рахунок утримання цвинтаря в пам’ять померлої Єле-
ни Продан . Хай Господь Благословляє особливими ласками жертводавців нашої парафії . 

 

 Нагадуємо, що ми маємо обов’язок молитися за наших рідних померлих.  В притворі знаходяться 
карточки, в які ви можете вписати імена померлих і подати їх отцю Михайлу. 

Звертаємося до всіх наших парафіян і прихожан з проханням взяти активну участь 
в різдвяному проекті  “Cookie Walk”  (випічка і продаж різдвяних тістечок та печи-
ва). Надіємося, що в нас цей проект стане традиційним у нашій парафії. 
 

Увага ! В понеділок 23 листопада о 7 год. вечора в парафіяльному офісі розпочнеться чергове засі-
дання членів парафіяльної ради . 

Бандура—Різдво: Yкраїнськa Kaпeля Бандуристів запрошує на Різдвяний концерт і VIP 
прийом в суботу, 5 грудня 2015 в 6:00 вечора в нашій церкві . Квитки—$ 75, молодь до 18 
років -безкоштовно. Детальніша інформація—на дошці оголошень . 



 
 
Тропар: З висот и зійшов Ти, Милосердний, * погребення прийняв Ти 

тридневне, * щоб нас визволити від страстей. * Життя і воскресення наше, * 
Господи, слава Тобі. 

 
Кондак: Воскресиш з гробу, * умерлих воздвигнув Ти * і Адама воскресив 

Ти, * і Єва ликує в твоїм воскресенні, * і світу кінці торжествують * востан-
ня Твоє, * Многомилостивий. 

 
Богородичний: Неперемож ній Владарці * на чест ь перемоги * ми, вря-

товані від лиха, * благодарні пісні виписуємо Тобі, * раби твої, Богородице. 
* А Ти, що маєш силу нездоланну, * від усяких нас бід охорони, * щоб звати 
Тобі: * Радуйся, Невісто неневістная. 

 
Прокімен: Помоліт ься і воздайт е Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12). 
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я його (Пс. 75,2). 
 
Апостол : Ефесян 4, 1-6 
 
Алилуя: Прийдіт е, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасит еле-

ві нашому (Пс. 94,1). 
Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому 

(Пс.94,2). 
 
Євангеліє : Лука 10 , 25 –37 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх (Пс. 148,1). 

Алилуя, тричі. 

Глас 8 


