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27 Неділя після
Зіслання Св.Духа
13 грудня, 2020

Покрий нас
Чесним Твоїм
Покровом

Наступна неділя
20 грудня, 2020

28-та Неділя після
Зіслання Св. Духа

І ізбав нас від

Апостол:
Колосян 1.12-18

Усякого зла.

Євангеліє :
Лука, 17. 12-19

З 13 грудня по 20 грудня 2020 р.Б.
День

Неділя

Дата

Час

Інтенція

13грудня

10:00 ран.
12:15 дня

Служба Божа за парафіян.
Розв.над Святим Письмом

Хто
Жертвує
о.парох

Понеділок

14 грудня

Вівторок

15 грудня

Середа

16 грудня

--

Четвер

17 грудня

--

П’ятниця

18 грудня

--

Субота
Свято Св. Миколая

19 грудня

10:00 ран.

Служба Божа за парафіян.

о.парох

20 грудня

10:00 ран

Служба Божа за парафіян.
Зустріч св.Миколая
Розв.над Святим Письмом

о.парох

Неділя

-10:00 ран

12:15 дня

+ Варвара,+Семен, +Іванко...

родина
Мацко

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

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

13 грудня -- Хомин Люба
14 грудня -- Приходько Таня
14 грудня -- Клюфас Орися
18 грудня -- Нетреба Микола
19 грудня -- Бордун- Ковальчик
19 грудня -- Стасюк Соломія

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

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
14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, Українська ГрекоКатолицька 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.
Сьогодні о 12год.15хв. дня в нашій церкві - розважання над сторінками
Святого Письма . Запрошуємо всіх для пізнання Богом натхненої Книги .
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.

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники у вівторок і середу,
починаючи з 5 год. вечора. Просимо бажаючихпідтримати важливий
парафіяльний проект.
УВАГА! В офісі нашої парафії можна придбати Різдвяні колекційні марки
2021 року, виготовлені нашою єпархією. Звертатись до секретаря парафії.

Тропар воскресний, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді ад
умертвив Ти блистінням божества.* Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив
Ти,* всі сили небесні взивали:* Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі.
І апостола, глас 4: Як первозваний з апостолів і як верховного брат* Владиці всіх,
Андрею, молися,* мир вселенній дарувати* і душам нашим велику милість.
Кондак воскресний, глас 2: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе,* і ад, увидівши чудо,
зжахнувся, і мертві востали,* а творіння, бачачи, радується разом з тобою,* і Адам
веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує Тебе повсякчасно.
Слава: Кондак апостола, глас 2: Мужности богогласника, якого ім’я святкуємо,* і
верховного послідувателя Церкви,* Петрового родича возхвалім,* бо як давно тому, так і
нині до нас закликав:* прийдіть – ми знайшли, кого бажали.
I нині: Богородичний, глас 2: В молитвах невсипущу Богородицю* і в заступництвах
незамінне уповання* гріб і умертвіння не втримали.* Бо як Матір Життя до життя
переставив Той,* Хто вселився в утробу приснодівственну.
Прокімен, глас 2: Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасінням .
Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене .

І апостола, глас 8: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх .
Рядовий Апостол :До Ефесян послання святого апостола Павла читáння 6, 10-17.
Апостола.: Апостол: 1 Кор. 4, 9-16
Алилуя, глас 2: Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова .
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо .
І апостола, глас 1: Ісповідять небеса чуда Твої, Господи, і істину Твою в церкві святих

Євангеліє від Луки 13, 10-17.
Апостола Євангеліє від Йоана 1, 35-51
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх .
Другий: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх .
Алилуя, тричі.

Святий апостол Андрей Первозванний
Святий Андрей був перший серед апостолів, який пізнав Христа
Спасителя і пішов за Ним, тому він називається “Первозванний”.
Євангелист Йоан розповідає, що коли Йоан Предтеча охрестив Христа
Спасителя, то своїм учням сказав, що Христос – Син Божий. “Другого дня
знову стояв Йоан там, ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який
надходив, – мовив: «Ось Агнець Божий». Почули двоє учнів, як він оте
сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися Ісус і побачивши, що вони
йдуть, мовив до них: «Чого шукаєте?» Ті ж Йому: «Равві, – що в перекладі
означає: Учителю, – де перебуваєш?» Відрік він їм: «Ходіть та
подивіться». Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в Нього. Було ж
близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши
Йоана, пішли за Ним” (Йо. 1, 35-40). “О щасливий день, – вигукує святий Августин, – той
день, коли вони перебували у Христа Спасителя! Хто бо може оповісти те, що вони тоді
чули з божественних уст Ісуса!” Андрей, сповнений віри, спішить до Петра і каже йому:
“«Ми знайшли Месію»... І привів його до Ісуса (Йо. 1, 41-42). Після цього обидва брати
кидають свої сіті і дім у Капернаумі (родом були вони з Витсаїди, в Галилеї) й ідуть за
Христом Спасителем. Апостол Андрей є свідком усіх чудес Ісуса, чує кожне Його слово,
ділить з Ним нужду та переслідування і йде слідом за Ним. Після Зішестя Святого Духа,
коли всі апостоли розійшлися проповідувати слово Боже, тоді і св. Андрей поніс серед
поган світло правдивої науки. Святі Отці Церкви, зокрема Григорій Богослов, Григорій
Великий, Йоан Золотоустий, Єронім, погоджуються з тим, що святий Андрей навчав у
Греції, в Епирі, він просвітив Ахаю, і, згідно з переданням, він перший голосив слово Боже
у Візантії, згодом названій Константиполем, де поставив єпископом Стахія, якого апостол
Павло називає своїм возлюбленим (див. Рим. 16, 9). Найстаріші церковні письменники
стверджують, що апостол Андрей проповідував науку Христову в Скитії, тобто на
території Руси. Літописець Нестор та інші розповідають, на основі передання, що святий
Андрей з учнями своїми йшов вгору по Дніпру, аж до пагорбів, де згодом постав Київ. Тут
святий апостол переночував, а вранці, оглянувши оком той чудний розлогий Божий рай,
сказав до учнів: “Бачите ті гори? Знайте, що на них засіяє благодать Божа і постане тут
велике місто, і багато в ньому буде церков, і вся земля ця просвітиться святим
хрещенням”. І, поставивши тут хрест, пішов далі. Cвятий Андрей прийняв мученицьку
смерть у Патрах, в Ахаї. На смерть його засудив намісник Егей (Єгеат), велів прив’язати
святого апостола на скісному хресті. “А коли побачив він хрест, на котрім мав умерти, –
каже святий Вернард, – то не зблід від його виду і не змінився на лиці, а повний радости
молився: «О добрий, святий хресте, за яким я тужу вже так довго! Спокійно і радісно
приходжу я до тебе. Ти прийняв мого Божественного Спасителя, прийми і мене, Його
учня, щоб через тебе дійшов я до Нього!» Чи є це слова чоловіка, чи радше ангела? Це
слова чоловіка, який був готовий так само страждати, як готові нині і ми, та який Бога
любив з усього серця, і любов та була сильніша за смерть! О, якщо б ми мали таку любов,
то яким солодким був би нам усякий труд, яким легким усяке умертвлення, яким милим
усяке страждання! Тому шукаймо такої любови, а якщо її маємо, то зберігаймо її у собі і
пам’ятаймо слова Спасителя, що той, хто хоче за Ним іти і бути Його учнем, хай несе свій
хрест”. Так каже святий Вернард.Святий апостол Андрей мучився на хресті три дні, а З0
листопада 62 р. його душа полетіла до неба, і “Первозванний” засів на престолі
непроминаючої слави. Мощі святого апостола Андрея у 355 р. було перенесено до
Царгорода і складено разом з мощами святого євангелиста Луки і святого Тимотея у
церкві святих Апостолів. Імператор Аркадій на честь святого Андрея побудував у
Царгороді величну церкву. Коли хрестоносці захопили Царгород, то кардинал Петро
Капуанський у 1213 р. переніс мощі святого до Італії, до міста Амальфи. У 1418 р. голову
святого Андрея перенесли до Риму, до храму святого Петра. На Київській горі, де колись,
згідно з переданням, апостол Андрей провістив майбутнє Руси, смоленський князь
Мстислав Романович у 1212 р. побудував церкву Воздвиження Чесного Хреста. Через
шість років її перебудували і посвятили пам’яті святого Андрея.

FAMILYCHRISTMAS JOY …
Joy is an attribute of God’s divine love. To reflect God in our
family life, we arecalled to be joyful by developing our relationship with Christ.
It is often remarked that faith is caught more than taught in the
family.One of the best waysfaith is caught is through joy.Joy is
not an emotion that can be faked or forced.There issomething
authentic about it that points to a deeper reality.Joyshould be
part of the regularfabric of Christian life. The LordJesus promises His disciples that “no one will take your joyfrom you” ( Jn
16:22), and we are instructedby St. Paul to “rejoice in the Lord
always” (Phil 4:4).but how is it possible to be joyful when there
is sorrow in our lives?The answer is that joy in itsdeepest sense
is not dependent on positive circumstances or upbeat feelings.Joy meanshaving an encounter with God’s infinite love for
us, which is always present in our lives.It“adapts and changes,
but always endures,”even amid great sorrow.It takes the form of
a quietassurance, a reminder that we are God's beloved sons and
daughters.At other times, joymeans that one “rejoices with the
truth” (1Cor 13:6), praising aloudthe Lord and thanking Himfor
his gifts.But above all, joy comes from “an expansion of the
heart” through prayer andgestures of love toward others, creating a bright, warm and cheerful atmosphere.MayChristmas Joypermeate the lives of ourfamiliesinthe Eparchy of St. Josaphat
during thisChristmas Season and remain with you always.-The
Family Fully Alive, Knights of ColumbusOfficeof Familyand
Sanctity ofLife of the Eparchy of Saint Josaphatin Parma
Brother Dale, BHS
Office of Family and Sanctity of Life

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. Будьласка, пам’ятайте про це. Нехай Господнє Благословення перебуває завжди з
вами .
З вдячністю і благословенням о. парох Михайло Дроздовський.

