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Наступна неділя 
 

13 грудня, 2020 
 

  
27-та Неділя після 
Зіслання Св. Духа 

Апостол:  
1 Коринтян. 4.9 - 16 

 
Євангеліє : 

Івана, 1.35-51 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

26 Неділя після 
Зіслання Св.Духа 

6 грудня,, 2020 

http://pokrova-church.com/


З  6 грудня по 13 грудня 2020 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
 
10 грудня - Малюца Маруся 
11 грудня -- Мігус Мирослава 
12 грудня -- Луців Степан 
13 грудня -- Хомин Люба 
 

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, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Неділя 
 

6 грудня 9:00 ран. 
10:00 ран. 
12:15 дня 

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

 

 
о.парох 

Понеділок 
 

7 грудня  --  

Вівторок 
 

8 грудня  --  

 Середа 
 

9 грудня  --  

Четвер 
  

10 грудня  --  

П’ятниця 
 

11 грудня  --  

Субота  
 

12 грудня 10:00 ран. +Михайло (річн.)+Текля... Святослав, 
Руслана 

Василишин 

  Неділя 

 
 

13 грудня 10:00 ран. 
12:15 дня 

 
 

Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Святим Письмом 

 
 

 
о.парох 

 



 

 

 

 

Сьогодні о 12год.15хв. 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 бажаючихпідтримати важливий парафіяльний проект. 

           Порядок Богослужень на Різдвяний час 2021 року Божого. 
 

Середа, 6 січня - Навечір’я Різдва — 5 год. веч.—Вел.Вечірня зі Службою Божою 
Четвер, 7 січня  —  РІЗДВО ХРИСТОВЕ — 
                                       9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією 
                         10 год. ранку—  Святкова Різдвяна Архієрейська Служба Божа 
П’ятниця, 8 січня— Собор Пресвятої Богородиці —  
                                     10 год. ранку — Служба Божа 
                                     11:00 год. ранку — Молебень до Богородиці 
 Субота, 9 січня — Св. Првмч. Стефана —  
                                      10 год. ранку — Служба Божа 
                      

 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.  

14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, Українська Греко-

Католицька Церква розпочала молитву «Вервиця Єдності». Щоденна 
молитва, яка об’єднує вірних УГКЦ по всьому світу, відбувається з 

благословення Блаженнішого Святослава. ЖИВЕ ТБ ЩОДЕННО В ПРЯМОМУ ЕФІРІ 
ТРАНСЛЮє МОЛИТВУ НА ВЕРВИЦІ. ПОЧАТОК МОЛИТВИ О 20:00 ЗА КИЇВСЬКИМ 

ЧАСОМ. « Церковна єдність є живим стосунком любові до Бога і ближнього, над яким 

потрібно постійно чувати, його будувати і в ньому безнастанно зростати». 

Різдвяний піст - Пилипівка, розпочався 28 листопада і триватиме  до 6 
січня навечір'я Різдва Ісуса Христа . Це є традиційний час на посилену 
молитву, розважання, стримання від їжі і поганих помислів, щоб ми 
могли приготувати себе на оселю для зустрічі з новонародженим 
Христом. Церква рекомендує добровільне стримання від м'ясних страв у 
середу і п'ятницю під час посту.                                   

                                                         

 
 

      Діти нашої парафії готуються до зустрічі Св. Миколая , який прийде до нашої 
церкви в неділю 20 грудня після Служби Божої . Прохання до дітей бути 
чемними, послушними і побожними, щоби свято зустріти  Святого Миколая.  
В день приходу св. Миколая пан Адам Головчак подарує нашим парафіянам 
церковниий календар на 2021 рік. 

      Ласкаво запрошуємо  наших вірних до нашого храму. Будь- ласка, пам’ятайте 
дотримуватись  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. 
•  Прохання дотримуватись дистанції до прийняття Св. Тайни Євх. 
• Не потрібно цілувати ікону на тетраподі 
• 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. 
Дякуємо  парафіянам, котрі фінансово підтримують нашу парафію у часі пандемії 

 УВАГА! В офісі нашої парафії можна придбати Різдвяні колекційні марки 
2021 року, виготовлені нашою єпархією. Звертатись до секретаря  парафії. 



 

Тропар воскресний, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли 
пречисте тіло Твоє,* воскрес Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові 
життя.* Ради цього сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче:* Слава 
воскресінню Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава промислові 
Твоєму,* єдиний Чоловіколюбець. 

І празника, глас 4: Днесь благовоління Божого предзображення* і спасення 
людей проповідання,* у Божому храмі Діва ясно з’являється* і Христа всім 
предзвіщає.* Їй і ми голосно закличмо:* Радуйся, промислу Створителя 
сповнення. 

Слава: Кондак празника, глас 1: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі* і світ із 
собою воскресив,* і людське єство як Бога оспівує Тебе,* і смерть щезла.* 
Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, від узів ізбавляючись, радується, 
взиваючи:* Ти, Христе, той, хто всім подає воскресіння. 

І нині: Кондак празника, глас 4: Пречистий храм Спасів,* дорогоцінна 
світлиця і Діва,* священна скарбниця Божої слави* днесь уводиться в дім 
Господній,* благодать з собою вводячи,* що в Дусі божественнім,* яку 
оспівують ангели Божі:* Вона є оселя небесна. 

Прокімен, глас 1: Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе. 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала  

Апостол: Ефесян 5, 9-19.  

Алилуя, глас 1: Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені. 

Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість помазаникові 

своєму Давидові і сімені його до віку 

Євангеліє від Луки 12, 16-21  

Замість Достойно, приспів: Ангели, бачачи вхід Пречистої, здивувалися, як 
Діва ввійшла у святая святих. 

І ірмос, глас 4: Як одушевленного Божого кивоту нехай ніяк не дотикається 
рука оскверненних. А уста вірних, голос ангела виспівуючи, Богородиці, 
невмовкаючи, з радістю нехай кличуть: Справді вище всіх Ти єси, Діво 
чиста. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. 

Другий: Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову .  

Алилуя, тричі. 



 
 
ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ ОТЦЯ-ПАРОХА МИХАЙЛА ДРОЗДОВСЬКОГО ДО 
ПАРАФІЯН І ПРИХОЖАН ПАРАФІЇ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. 
 
                                                                        11/23/2020 
 

Дорогі брати і сестри в Христі: 
Слава Ісусу Христу! 
В той час, коли у цьому році ми переживаємо дев’ятий місяць  пандемії COVID 19, 
я хотів би нагадати вам, що Церква є для підтримки вас і вашої родини. Мета 
нашої парафії - допомогти нашим вірним перебувати з Богом. Це, як правило, 
робиться  для того, щоб глибше пізнати науку Святого Письма, вчення нашої 
церкви, прийняття Святих Тайн, але іноді іншими способами, такими як духовне 
спілкування або відвідування хворих чи літніх прихожан в домівках чи в лікарні. Я  
доступний в будь-яку годину для того, щоб уділити Тайну Покаяння, а також  
відвідувати сім’ї , особливо  хворих, які перебувають у лікарнях або в старечих 
будинках. Я дотримуюся правил "соціального дистанціювання", коли  відвідую 
вас. 
Наша церква відкрилася ще наприкінці травня, але більшість наших парафіян і 
прихожан ще не повернулися, щоб взяти участь у Божественній Літургії. Я 
розумію ваше занепокоєння, особливо людей похилого віку та тих, які є 
вразливими до вірусу. Нажаль, одним із практичних наслідків пандемії є зниження 
фінансових надходжень. Наша парафія дуже потерпіла у фінансовому плані, 
найперше через  те, що на Службах Божих протягом декількох місяців  
зменшилася відвідуваність. Ми також пропустили планові  заходи:рибні обіди, 
прощі, парафіяльний фестиваль, з’їзд “Матерів у молитві “  та інші заходи, які 
зазвичай приносять відчутні доходи. 
У цей час ми  звертаємося до вас за підтримкою. Ми просимо, щоб ваші датки 
були щедріші ніж  зазвичай, і тим самим ви допомогли  пройти цей важкий період. 
Нехай ваш дар буде вираженням вашої любові до церкви. Ваші пожертви є 
головним джерелом фінансової підтримка нашої парафії. У нас є багато  оплат, які 
ми повинні здійснювати. 
Будь- ласка, пам'ятайте підтримувати свою парафію у цей час. Ваш отець-парох 
служить Божественну Літургію  щонеділі о 10 год. ранку, а також у всі церковні 
релігійні свята. Церква відкрита для приватної молитви від 10 год. ранку до 1 год. 
дня кожного дня . Я сподіваюся побачити вас там, якщо ви зможете приїхати. 
Приватні Служби Божі відправляються у визначений вами час на тижні. Будь- 
ласка, пам’ятайте про це. Нехай Господнє Благословення перебуває завжди з 
вами . 
  
З вдячністю і благословенням о. парох Михайло Дроздовський. 


