
 
 

Українська Греко-католицька  Церква 

Покрова  Пресвятої Богородиці 
Pokrova Ukrainian Catholic Church 

6812 Broadview Rd. 
Parma, OH 44134 

Парох  о. Крил. Михайло Дроздовський 
Very Rev. Mykhaylo Drozdovskyy –pastor 

Веб-сторінка 
              pokrova-church.com  

Тел. (216)-524-0918 
Hall Rental  216-536-3418 

Kitchen (216)-524-6871 
E-mail - mykhaylodrozdovsky@gmail.com 

Наступна неділя 
 

1 листопада, 2020 
 

  
21-та Неділя після 
Зіслання Св. Духа 

Апостол:  
Гал. 2.16 - 20 

 
Євангеліє : 

Лука, 8.5-15 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

20 Неділя після 
Зіслання Св.Духа 

25 жовтня, 2020 

http://pokrova-church.com/


З 25 жовтня по 1 листопада 2020 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

25 жовтня --- Йосиф Литвин  
26 жовтня --- Мар’яна Горохівська 
1 листопада --- Світлана Воронюк 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом 
благословенних   
років життя, здоров’я 

і здійснення всіх 
Ваших мрій! 

Пам’ятаймо  молитися за наших старших і хворих парафіян.    
    

    Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Гальчук Оксану, Дем’янчук 
Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату 
Марію, Ковальчик Євгенію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, 
Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин  Марію ,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, 
Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Неділя 
 

25 жовтня 10:00 ран. 
1 год. дня 

Арх. Служба Божа за 
парафіян 

Розв.над Святим Письмом 
 

Владика, 
священики 

 
 

Понеділок 
 

26 жовтня 10:00 ран +Гордій Пасіка Галина Кавка 

Вівторок 
 

27 жовтня 10:00 ран +Володимир, + Анна Христина Чабан 

 
 Середа 

 

 
28 жовтня 

 
 

 
-- 

 
 

Четвер 
  

29 жовтня 6 год. веч. + Теодозія (40 день) Віра Садова 

П’ятниця 
 

30 жовтня 9:00 ран. +Ірина, + Євген Роман, Наталя 
Щавурські 

Субота  
 

31 жовтня 8:30 ран. 
12 год. дня 

+Галина (40 днів) 
+Станіслав 

родина Ющишин 
Євгенія Ковальчик 

  Неділя 

 
 

1 листопада 9:00 ран. 
10:00 ран. 
12:15 дня 

 
 

Молитва “Матерів в молитві” 
Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Святим Письмом 

 
 

 
о.парох 

 



 

 

Сьогодні о 12год.15 хв. дня в нашій церкві - розважання над сторінками 
Святого Письма . Запрошуємо всіх для  пізнання Богом натхненої Книги . 

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу, починаючи з 5 
год. вечора. Просимо всіх бажаючих, особливо  молодь, підтримати 
важливий парафіяльний проект. 

 УВАГА! Катехитичні навчання і підготовка до 1-го Урочистого Святого Причастя в 
парафії проводятьсяться кожну п’ятницю  по групах згідно розкладу у визначених 
місцях. Всі учні і катехити під час проведення занять зобов’язані під час занять 
перебувати у захисних масках.  

Ласкаво запрошуємо  наших вірних до нашого храму. Будь- ласка, пам’ятайте, що 
ви повинні дотримуватись наступних правил при перебуванні у церкві: 
• Якщо почуваєте себе хворими або маєте інші перешкоди щодо перебування в 

храмі залишайтеся вдома. 
• Будь-ласка, дотримуйтеся соціальної дистанції один від одного. 
•  Звичайно, якщо ви приходите до церкви сім’єю і проживаєте в одному 

помешкані- ця дистанція для вас є непотрібна. 
•  Приступаючи до прийняття Тіла і Крові Ісуса Христа, широко відкривайте 

уста. 
• Відповідно до декрету губернатора штату Огайо носіння масок у нашій церкві є 

обов’язковим для всіх вірних. 
Хочемо подякувати всім парафіянам, котрі фінансово підтримують нашу 

парафію у часі пандемії.  

Щиро дякуємо всім нашим жертводавцям, які минулої неділі відкликнулись 
на благодійний захід організації “Клівленд -Майдан”і зібрали $1600. Всі 
зібрані кошти Ассоціація спрямує на підтримку сімей загиблих і поранених 
учасників АТО, які ціною свого життя відстоювали  незалежність України! 

  
 

УВАГА! У вівторок 27 жовтня о 6 год. 30 хв. в парафіяльній залі розпочнеться чергове 
засідання членів президії ради, а о 7 год. вечора -  засідання парафіяльної ради.   

      З нагоди свята храмового празника Покрова Пресвятої Богородиці 
сердечно дякуємо Преосвященному Владиці Богдану Данилу за 
Архієрейську Службу Божу, яку Він відслужив разом з отцем- парохом і 
благословив всіх парафіян і прихожан, а також святковий обід. 
Принагідно висловлюємо подяку катехитам, які підготували виступ 
маленьких дітей і всім дітям, які приймали участь у цьому виступі, 
працівникам кухні, жінкам, які спекли солодке печиво, 
відповідальному за озвучення і нашим дівчатам, які дуже гарно 
працювали як офіціянти, декораторам залі та всім парафіянам і нашим 

гостям.  В цей тяжкий час великих випробовувань в особливий спосіб молитовно 
просімо Заступництва і Покрову Печистої Діви Марії для наших вірних, всього 
українського народу і всіх людей доброї волі на МНОГІЇ ЛІТА! 

Запрошуємо Вас взяти участь у віртуальній добродійній події на підтримку 
Українського Католицького Університету, яка відбудеться на онлайн 
платформі Zoom  в неділю, 8 листопада 2020 року, о 2 годині дня. У програмі: 
надихаюча промова Митрополита Бориса  Ґудзяка, захоплюючий музичний 
виступ, відео-звіт про досягнення  Університету, спілкування в дружньому колі 
приятелів УКУ і УКОФ та інші ‘родзинки’. Обіцяємо приємну, захоплюючу і 

теплу зустріч для усіх учасників! Щоб взяти участь, повідомте УКОФ про Вашу електронну 

адресу, надіславши повідомлення до ucef@ucef.org. Посилання для участі у події прийде 
на Вашу електронну адресу. 

mailto:ucef@ucef.org


       ГЛАС 3 
 

 

Тропар: Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії,* бо 
сотворив владу рукою своєю Господь,* подолав смертю смерть, 
первенцем мертвих став,* з безодні аду ізбавив нас і подав 
світові велику милість. 

Слава: Кондак: Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий,* і нас 
возвів Ти із врат смертних,* днесь Адам ликує і радується 
Єва,* а разом пророки з патріархами неперестанно оспівують* 
божественну могутність влади Твоєї. 

I нині: Богородичний, глас 6: Заступнице християн 
непостидна,* молитвенице до Творця незамінна,* не погорди 
голосами молінь грішників,* але випереди як благая з поміччю 
нам, що вірно співаємо Тобі:* Поспішись на молитву і скоро 
прийди на моління,* заступаючи повсякчас, Богородице, тих, 
що почитають Тебе. 

Прокімен: Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві 
нашому, співайте . 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові 
голосом радости . 

Послання Апостола Павла до Галатів 1, 11-19. 
 
Алилуя: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився 
навіки . 

Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб 
спасти мене . 
 
 
Євангеліє від Луки 7, 11-16.  
 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його во вишніх. 

Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить 
похвала .  
 
Алилуя, тричі. 



Сьогодні церква вшановує святих мучеників Прова, Тараха й Андроника і 
Преподобного отця нашого Косми Святоградця, єпископа Маюмського і 

творця канонів 
 

Святі мученики Пров, Тарах і Андроник постраждали близько 304 р. від намісника 
Нумерія Максима. Після їх смерти три християни Макарій, Фелікс і Верій дали писареві, 
який був при Нумерію, 200 динаріїв, щоб дозволив їм переписати судові акти, які 
стосувалися мучеництва святих Прова, Тараха й Андроника, а того, чого не було в 
актах, дописали самі як самовидці. Святий Тарах народився у Клавдіонополі, 
тривалий час служив у війську. Коли його поставили перед судом, мав тоді 65 літ. 
Пров був родом з Памфілії, а Андроник, наймолодший серед них, походив з Ефесу. 
Вперше вони стали на суді в Помпеополі Киликійському. Коли не допомогли 
вмовляння і погрози, то спочатку Тараха, а потім Прова й Андроника кати били жилами 
по лиці, а тоді закованих кинули до в’язниці.Невдовзі їх привели до міста Мопсвестії і 
вдруге поставили перед Нумерієм. Святому Тарахові він наказав повибивати зуби, 
бити його жилами, припікати вогнем руки, а потім підвісити стрімголов над вогнем, а в 
уста і в ніс вливати гарячий оцет, змішаний з сіллю і гірчицею. Ледве живих їх 
привезли до міста Аназавр, і там Нумерій видумав для них нечувані муки, однак не 
зміг зламати мужности святих слуг Божих. Потім лютий мучитель наказав силоміць 
вливати їм у рот вино, призначене на жертву божкам, а під кінець велів випустити на 
них диких звірів. Але ведмеді і левиці лиш лизали рани святих мучеників, яких вже 
ледь живих винесли на майдан, де зазвичай відбувалися ці безсоромні та страшні 
дійства Вигляд святих мучеників так вразив самих поган, що вони стали обурюватися 
через звірство Нумерія і покинули цирк. Тоді мучитель наказав стяти святих мучеників 
мечами, а біля їхніх тіла та тіл інших християн, замучених того дня, поставив сторожу, 
щоб наступного дня спалити. Уночі, однак, налетіла страшна громовиця, воїни втекли, 
а християни забрали мощі святих мучеників і чесно поховали.Єпископ міста 
Мопсвестії Авксентій II (він брав участь в Халкедонському соборі 451 р.). побудував на 
честь святих мучеників величний храм, до якого з Аназавра було перенесено частину 
їх мощей. При посвяченні церкви в обителі святого Євтимія Великого (454 р.) Мартирій, 
патріярх Єрусалиму, вклав частинку мощей святих мучеників у великий престол. 
Преподобний Косма був родом з Єрусалиму, в дитинстві він став круглим сиротою. 
Але, як кажуть, “за сиротою Бог з калитою”, і малим Космою, за волею Божою, 
заопікувався один вельможа з Дамаску. Тим вельможею був батько преподобного 
Йоана Дамаскина (його пам’ять вшановуємо 4 грудня). Косма і Йоан зростали разом, а 
навчав їх монах, також Косма, родом з Італії, якого батьки Йоана викупили з неволі в 
агарян.У 732 р. Йоан і Косма прийняли постриг в єрусалимському монастирі святого 
Сави. Близько 743 р. преподобний Косма був висвячений на єпископа Маюмського, 
замість замученого мусульманами єпископа преподобного Петра. Саме святий Косма 
найбільше заохочував святого Йоана Дамаскина до оборони Христової віри в часи 
іконоборства. Подібно, як преподобний Йоан, преподобний Косма також укладав 
пречудесні пісні і канони (канон – дев’ять пісень, укладених згідно зі встановленим 
правилом, на честь празників Господських, Богородичних і святих). У грецькій службі 
на честь преподобного Косми Маюмського говориться, що ніхто не дорівняється йому 
і преподобному Иоану в укладанні пісень. А в найдавнішій слов’янській, ще писаній 
від руки службі на честь преподобного Косми говориться, що був він смиренномудрий 
і покірний, поштивий і лагідний, ціломудрий і праведний, простий і чистий. І Бог явив 
його святителем, і він пас стадо своє на траві, зрошеній спасительними водами. Жив 
він у здержливості, чуванні і пості, в смиренномудрості і в покорі, славний і 
збагачений даром провидіння. Його пісні, як мед солодкі, прославили Христове 
хрещення, Стрітення і відпущення з життя земного святого Симеона Боговидця, 
воскресення Лазаря, Тайну вечерю, на якій Христос установив таїнство Євхаристії, 
далі страсті Господні, поховання, Воскресення і Вознесення Господа. Помер 
преподобний Косма в глибокій старості близько 781 р. 
 
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного 
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013 


