
 

Наступна неділя 
 

6 березня , 2016 
 

 М’ясопусна         
неділя  

 
Апостол: 

 
1 Кор. 8.8 - 9.2 

 
 

Євангеліє: 
 

Матея 25. 31 – 46 
 

 
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 
              pokrova-church.com  

Тел. (216)-524-0918 
Hall Rental  (440)-237-8382 

Kitchen (216)-524-6871 

 
28 лютого , 2016 р. Б. 

 

              неділя Блудного Сина 

 

http://pokrova-church.com/


Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Кловер Катерину, 
Кондуш Наталю , Мисів Анну, Мацєх Ліду ,      Міґелич Надію , Савчак Орисю, Сікорську 
Марію , Стасишин Марію , Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину 

З 28 лютого 6 березня 2016 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
 
2 березня—Бережанський Іван 
2 березня –Наноцька Наталя 
2 березня— Козловська Катерина 
3 березня—Клим Людмила 
3 березня — Магура Володимир 
3 березня — Олійовський Тарас 
5 березня — Турчин Іванна 
 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом бла-
гословенних   років 
життя, здоров’я і здійс-
нення всіх Ваших 
мрій! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

 28 лютого 10:00 am 
12:15 pm  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

о. парох 
Владика Роберт 

Понеділок 29 лютого 10:00 am † Ольга Крук парафіяни 

Вівторок 1 березня  
 

—  

Середа 2 березня  —  

Четвер 3 березня  —  

П’ятниця 4 березня 10:00 am 
 
 

† Василь † Дарія , † Михайло ,  
† Ірина 

 
 

 
  

Родина Дем’янчук 

Субота  5 березня 9:00 am 
10:00 am 

 

† Віра... 
† Тарас † Софія 

Родина Вільшанецьких 
Ліда Мацєх 

 

Неділя 
 

6 березня 9:00 am 
10:00 am 

12:00  

Молитва Матерів в молитві 
Служба Божа за парафіян 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
 

 
о. парох 

Владика Роберт 



 

 

КАТЕХИТИЧНІ , БІБЛІЙНІ НАВЧАННЯ . ДИТЯЧІ ХОРИ .ПІДГОТОВКА                                
ДО ПЕРШОГО СВ.ПРИЧАСТЯ . 

В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах , підготовка до 
Першого  Святого Причастя та репетиції дитячих хорів . Велике прохання батьків 
забезпечити явку дітей ,  протягом п’ятниць кожного тижня . В неділі о 12 год.15 
хв. в нашій церкві проходять розважання над сторінками Святого Письма . 

 В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки про Блаженних—
новомучеників УГКЦ , які проводитиме отець  Іван Колтун , парох парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці села Страч , який запрошений парафією Святих Володимира 
і Ольги з Чікаго . Реколекції  відбудуться 8, 9 ,10 квітня в нашій церкві . Детальніша 
інформація буде подана пізніше . 

Сорокоусти– це Великопосне поминання наших рідних померлих.  
Під час Великого посту будуть відправлятися задушні Служби Божі і 
парастас кожної суботи.  Просимо написати імена померлих з ваших 
родин на окремому листку, а також вказати хто жертвує.  Цей лис-
ток просимо вкласти в конверт, який є вкладений в бюлетні, і відда-
ти пароху.Під час Великого Посту в неділю буде відправлятися Слу-
жба Божа Василія Великого, в середу і п’ятницю– Літургія Напере-
досвячених Дарів, в суботу-Сорокоусти . 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти уч-
асть у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаю-
чи з 12 лютого до 25 березня . Організовуємо роботу  у 2 зміни .  
Також дуже просимо спекти солодке печиво . 

 

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річ-
них зборів  в неділю 6 березня 2016 року о 12 год. дня . Всі парафіяни 
особисто  повідомлені про це і ознайомлені з порядком денним збо-
рів .Членам парафіяльної ради і керівникам прицерковних організа-
ції приготовити надруковані звіти за проведену роботу протягом ка-
лендарного року 

 
Продовжуємо виготовляти вареники у вівторок і середу з 5 години веч. 
Також потрібна допомога чистити картоплю в понеділок . 

РІК БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ 2016 рік проголошений Вселенською Ка-
толицькою Церквою Роком Милосердя.  Пасторальний відділ нашої 
єпархії організовує дві конференції   на тему: “Дістатись на вершину 
Милосердя”. Перша конференція відбудеться в парафії Пресвятої Трой-
ці в Карнегі, Пенсильванія, в суботу 5-го березня 2016 року від 9:30 ран-
ку і до 3:30 дня . Друга конференція відбудеться в нашій парафії  По-
крова Пресвятої Богородиці в суботу 16-го квітня 2016 року                      
з 9  год . 30 хв.ранку до 3 год. 30 хв. дня . Детальніша інформація буде 
подана в наступних оголошеннях . 

В неділю 6 березня о 9 год. ранку розпочнеться молитва <<Матерів в молитві >>. 
Молитовне намірення—за Божу опіку для дітей—сиріт України . 



 
 
 
 
Тропар воскресний, 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: Кондак Тріоді, глас 3:  Від батьківської слави Твоєї я відда-
лився безумно, * у злому я розтратив багатство, яке передав Ти ме-
ні.* Тому Тобі блудного голос приношу: * Согрішив я перед То-
бою, Отче щедрий, прийми мене—каюся, * і вчини мене, як одного 
з наємників Твоїх. 
 
І нині: Богородичний, глас 3:  Діва днесь предстоїть у церкві * і з 
ликами святих невидимо за нас молиться Богу. * Ангели з архиєре-
ями поклоняються, * апостоли з пророками ликують, * бо ради нас 
молить Богородиця предвічного Бога. 
 
Прокімен:  Господь кріпость людям Своїм дасть, Господь благосло-
вить людей Своїх  миром. 
 
Стих:  Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві моло-
дих баранців. 
 
Апостол: 1 Коринтян 6.12-20 
 
Алилуя:  Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, 
Всевишній. 
 
Стих: Сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч. 
 
Євангеліє:  Лука 15, 11-32 
 
 

Причасний:  Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх.  
Алилуя (3). 


