
 

Наступна неділя 
 

25 червня, 2017 
 

 3-та Неділя 
після Зіслання 

Св. Духа 
 

 Ап. – Рим.5.1-10 

 
Євангеліє: 

Матея 6.22-33 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

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 

Веб-сторінка 
              www.pokrova-church.com 

Phone - (216)-524-0918 
Cell phone—440-390-2446 
Hall Rental  (440)-237-8382 

Kitchen (216)-524-6871 

2-га Неділя після Зіслання Св. Духа   
18 червня, 2017 

 



Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
  Кріслату Марію , Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Оль-
гу, Кловер Катерину,  Міґелич Надію, Мігелич Михайла Савчак Орисю, Сікорську 
Марію, Тарнавського Бориса,  Чабана Євгена,Чапську Катерину,Емелі  

З  18 червня по 25 червня 2017 р.Б. 

Вітаємо з 
Днем Наро-

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 

2-га Неділя  після 
Зіслання Св. Духа 

 
18 червня 

 
10:00 am 
12:15 рм 

 

 
Служба Божа за парафіян 
Розв. над стор. Св. Письма 

 

 
о. парох 

Вл. Роберт 

 
            Понеділок 

 
19 червня 

                
— 

 

 
Вівторок 

 
20 червня 

 
10:00 aм 

 
+Михайло Зварич 

 

 
Маруся    
Зварич 

Середа 21 червня  —  

 
Четвер 

 

 

 22 червня 
 

5 рм 
 

Молебень до Христа       
Чоловіколюбця 

 
о.парох 

 
П’ятниця 

 

 

 23 червня 
 

10:00 aм 
 

За здоров’я Лії 
 

родина       
Захарій 

 
Субота  

 

 

 24 червня 
 
 

 
— 

 
 

3-га Неділя  після 
Зіслання Св. Духа 

 25 червня 10:00 am 
12:15 рм 

 

Служба Божа за парафіян 
Розв. над стор. Св. Письма 

о. парох 
Вл. Роберт 

 
 
 

 
 
18 червня — Любомир Карпій 
19 червня—Ільчишин Ольга 
20 червня — Курдоба Михайло 
22 червня — Балух Ольга 
23 червня — Корнік Юрій 
24 червня — Боднарук Іванна 
24 червня — Чабан Христина 

Бажаємо Вам 
багато щасли-
вих і Богом 
благословен-
них   років 
життя, здоро-
в’я і здійснен-
ня всіх Ваших 
мрій! 



 

 

Увага ! Наша парафія потребує кваліфікованого адміністратора  парафіяльної    за-
лі , а також паламаря церкви . Оплата згідно укладеного договору . За довідками 
звертатися до о. Михайла . 

 В неділі в нашій церкві проводяться розважання над сторінками Святого Письма   
о 12год. 15 хв. дня  .Запрошуємо  для глибшого пізнання Божої Мудрості 

Пармська єпархія УГКЦ в рамках програми «Жива парафія місце 
зустрічі з Живим Христом» запрошує всіх бажаючих взяти участь 
у ІІ-ій Всеамериканській Молодіжній Прощі, яка  пройде під на-
звою "В Церкві ми постійно в дорозі до Емаусу". 
Проща відбудеться з благословення Владики Богдана (Данила)       
з 30 червня по 2 липня 2017 р.Б  в гостинній нашій парафії  

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу.  Також потрібна 
допомога чистити картоплю у вівторок ввечері . Звертаємось до жіночок
– парафіянок  поповнити членство сестрицтва і оживити роботу цієї 
прицерковної організації 

Кожного четверга місяця червня о 5 год. вечора в нашій церкві служи-
тиметься   Молебень до Христа Чоловіколюбця в наміренні за мир в 
Україні і в усьому світі . 

Ведеться  підготовка до проведення  парафіяльного фестивалю  . 
На дошці оголошень подано перелік проектів , спонсорами яких  ви 
можете стати . Будь-ласка, вибирайте проект , впишіть своє прізви-
ще і суму , яку хотіли би  внести . Ваша благочинність допомогла 
би  реалізувати  програму фестивального комітету і  ще вище під-
нести рівень проведення цього важливого парафіяльного заходу . 

Винаймається в рент парафіяльний будинок за адресою 6800 Broadview Rd. Parma 
OH . За довідками звертатись до офісу нашої парафії . 

 

 

Увага!  Ви зможете придбати лотерейні квитки на фестиваль .  При закупі 
цих квитків Ви вкладаєте свою частку у виготовленні церковних мозаїчних 
ікон і реконструкції парафіяльного цвинтара, а по-друге, маєте змогу ви-
грати виграші  в сумі $2000, $500 і п’ять по $100.  Кожна родина парафії 
отримає 2 книжечки вартістю $30 за одну книжечку . Обов’язком кожної 
родини є закупити ці квитки. Виповнені корінці і оплату в сумі $50.  проси-
мо повернути   до 27 липня. Фестиваль відбудеться 4, 5 і 6 серпня.   
 о. Михайло Дроздовський        Фестивальний комітет        

 

 

 

З нагоди Дня Батька сердечно вітаємо усіх батьків і дідусів як і рів-

но ж усіх чоловіків , які вкладають свою жертвенну волонтерську 
працю для  добра парафії. Складаємо Вам найщиріші побажання 

безмежних Божих ласк і Покрову Пречистої Діви Марії ! 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в нашій па-
рафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під Покровом Богоро-
диці”.  Висвітлюються пізнавальні та повчальні лекції для фундаментального та 
глибокого пізнання Бога та нашої Віри.  Запрошуються усі бажаючі у неділю          
25 червня в 5:30 вечора. Вхід, а також кава і печиво для гостей безкоштовні!  



 
 

Глас 1 

Тропар: Хоч камінь запечат али юдеї * і воїни ст ере-
гли пречисте тіло Твоє, * воскрес Ти, тридневний 
Спасе, * даруючи світові життя. * Ради цього сили 

небесні взивали до Тебе, Життєдавче: * Слава воскресенню Твоє-
му, Христе, * слава царству Твоєму, * слава промислові Твоєму, * 
єдиний Чоловіколюбець. 

 
Кондак: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі * і світ  із собою вос-

кресив, * і людське єство як Бога оспівує Тебе, * і смерть щезла. * 
Адам же ликує, Владико, * і Єва нині, від узів ізбавляючись, раду-
ється, взиваючи: * Ти, Христе, той, хто всім подає воскресення. 

 
Богородичний: Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: Радуйся, * – з 

голосом воплочувався Владика всіх * у Тобі, святім кивоті, * як рік 
праведний Давид: * Явилася Ти ширша небес, * що поносила Ство-
рителя твого. * Слава тому, що вселився в Тебе, * слава тому, що 
пройшов із Тебе, * слава тому, що висвободив нас різдвом твоїм. 

 
Прокімен: Будь, Господи, миліст ь т воя на нас, бо уповали ми 

на Тебе  
 
Стих: Радуйт еся, праведні, у Господі, правим належ ит ь пох-

вала  
 
Алилуя: Бог, що дає відплат у мені і покорив народи мені 
 
Стих: Ти, що величаєш спасення царя і т вориш миліст ь пома-

заникові своєму Давидові і сімені його до віку  
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх 

Алилуя, тричі. 



 Коментар Святого Григорія Великого на євангельський уривок 
сьогоднішньої неділі 

 
Що залишили рибалки взамін на Царство Ви чули, о найдорожчі брати, як 
Петро та Андрій на перший заклик залишають сіті і йдуть за Спасителем. 
Вони ще не бачили чудес, ще не чули про вічну нагороду, і все ж таки на по-
клик Господа залишили, здавалось, все, що посідали. Що отже скажемо, о 
найдорожчі, що скажемо у день судний ми, що не хочемо відділитися від 
любові світу, ані не бажаємо навернутись? Можливо хтось подумає: що та-
кого залишають цих двоє рибалок, щоб слідувати за голосом Господа, коли 
вони і так майже нічого не мали? Але, о брати найдорожчі, залишив багато 
той, хто не залишив нічого для себе; залишив багато той, хто, навіть зали-
шаючи мало, залишив проте все. Ми, направду, є прив’язані до речей, які 
маємо, і пожадаємо тих, яких не маємо. Хоч навіть тих речей, що навколо 
нас, є мало, їх вистачає для Господа, Який дивиться на серце, а не на 
сутність матеріальну, не дивиться на те, скільки ми Йому даємо, але з яким 
духом ми Йому це даємо. Якщо потім ми подивимося на матеріальну 
цінність залишеної речі, бачимо, що в наших священних торгах ціною неве-
ликих сітей і одного човна ми здобули вічне життя, спільне з ангелами. Цар-
ство Боже, перевершуючи будь-яку ціну, насправді коштує стільки, скільки 
хтось в дійсності має. Для Петра і Андрія коштувало сіті і човен; для вдови 
коштувало дві лепти; для іншого коштувало склянку свіжої води. Якщо 
випадково хтось не мав би навіть склянки свіжої води, щоб дати бідному, в 
очах Бога навіть тоді рука ніколи не є порожньою, якщо ковчег серця є по-
вним доброї волі…, тому що Йому є милою жертва серця. Ось що є показ-
ником доброї волі: радіти достатком ближнього як своїм власним; пережи-
вати як власні болі іншого; зносити того, хто є нам ворогом, навіть більше, 
любити його; не робити нікому того, що не хочемо, щоб нам робили; нікого 
не позбавляти того, що ми б вважали справедливим, щоб було зроблено 
нам; спішити з допомогою ближньому не лише відповідно до власних сил, 
але бажати бути йому корисним понад наші сили. Святитель Григорій Вели-
кий, Проповіді на Євангелії 
 
Матеріал взято з сайту: http://www.ukr-parafia-roma 

«Учіть молитви своїх дітей, щоб молодь наша не виростала без молитви до 
Бога і Пресвятої Богородиці – нашого Покрова, щоб наші молоді покоління 
в Україні і на засланнях були через молитву в злуці з Богом, просвічувались 
Божою Правдою, освячувались Божою благодаттю, і щоб ми всі разом з мо-
литвами наших небесних заступників виблагали світлі дні для нашої Церк-

ви і Народу» послання Блаженнішого Патріярха Йосифа в 90-ліття свого 
життя 1892-1982, стор.9 “Батьки, християнська родина – це основа здорово-
го суспільства, народу, нації.” Патріярх Йосиф Сліпий 

http://www.ukr-parafia-roma


  
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
                                                              


