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Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

21 лютого, 2021 року  

 Неділя Митаря і фарисея 

http://pokrova-church.com/


З 21 лютого  по 28 лютого 2021 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

21 лютого -- Боднарук Роман 
21 лютого -- Петровський Володимир 
21 лютого -- Чепак Ярослав 
24 лютого  -- Ярош Наталя 
 22 лютого -- Гапюк Ірина 
25 лютого -- Голубець Орест 
28 лютого -- Якубович Марта 
 

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, Михайла Бордун-Ковальчик, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Палку 
Марію, Павлишин  Марію ,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Неділя 
 

21 лютого 10:00 ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Розв.над Святим Письмом 

 

 
о.парох 

Понеділок 
 

22 лютого  --  

Вівторок 
 

23 лютого  --  

 Середа 
 

24 лютого  --  

Четвер 
  

25 лютого   
-- 

 

П’ятниця 
 

26 лютого 10:00 ран Марія Шмагала (95 р.) Дарія 
Якубович 

Субота 
 

27 лютого 9:30 ран +Любомир (40 день) 
+Кароліна (40 день) 

Оля Яцків 
Богдан 

  Неділя 

 
 

28 лютого 10:00 ран 
12:15 дня 

 
 

Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Святим Письмом 

 
 

 
о.парох 

  



 

 

 

 

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

 

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

      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 

Прийнявши Св. Тайну Оливопомазання, відійшов у вічність Михайло 
Ковальчик у віці 46 років після важкої хвороби. Він був любимим сином 

Стенлі (померлого) та Євгенії Ковальчик. Новопредставлений померлий 
Михайло залишиться в серцях рідних та близьких. Він шанував свого батька і 
матір, дорожив їхніми порадами і використовував до життя їхній досвід, 
якими вони ділились. Михайло любив допомагати потребуючим і мав велику 

ревність до життя. Молімся за душу новопредставленого Михайла. 

УВАГА! Рішенням Парафіяльної Ради вирішено провести Чергові Загаьні Збори 
нашої парафії 14 березня 2021 року о 12 годині дня. Всім керівникам прицерковних 
організацій головам комісій прохання підготувати, надрукувати і помістити на 
дошці оголошень звіти за 2020 рік. Загальний фінансовий звіт подати на дошці 
оголошень за тиждень до зборів.Засідання членів номінаційної комісії 14 і 21,28 
лютого в 11 год. 45 хв. 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти участь у 
проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаючи з 19 лютого по 2 
квітня . Організовуємо роботу у 2 зміни, строго дотримуючись правил 
безпеки. Також дуже просимо спекти солодке печиво .Парафія дуже 
потребує робочих рук особливо в першу зміну ! Просимо  допомоги . 

 

УВАГА!. Якщо Ви хочете замовити Службу Божу в наміренні за померлих рідних 

чи близьких чи в іншому наміренні, то скористайтесь бланками-карточками, які є 
в притворі. Також прихожани, які бажають стати парафіянами, будь-ласка, 

заповніть бланк заяви вступу в парафію і подайте його в парафіяльний офіс. 

УВАГА! Проводяться катехитичні навчання і підготовка до 1-го Урочистого 
Святого Причастя в парафії 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.  

 

 

Єпархіальний молодіжний комітет організовує віртуальний Lock-In 
захід через Zoom під назвою «Надія на Воскресіння» для юнацтва 
віком від 13 до 19 років у неділю, 7 березня  між 13 і 15 годиною. 
Зустріч очолить наш єпарх єпископ Богдан. Данило разом із 
членами Єпархіального молодіжного комітету (EYC). Детальнішу 
інформацію можна отримати у Оленки Корендій. 

 



                                              
                          ПОСЛАННЯ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА ПРО ПОЄДНАННЯ В ХРИСТІ 
 Українському народові мир і благословення! Кожний віруючий в Бога і свідомий своєї 
національности українець, дивлячись на нинішнє важке положення Українського Народу в 
Україні і на поселеннях, мимоволі проймається жахом за майбутнє його існування і розвій. 
Переслідування і гнет релігії-Церкви в Україні, та розбиття, свари і незгоди поза Рідним 
Краєм, — оце ті причини, які примушують кожного чесного українця призадуматися над 
собою. Де шукати виходу і яких треба вжити середників, щоб станути в цій недолі на 
правильний шлях, вжити відповідних засобів уздоровлення і забезпечення свого будучого, 
ба що більше, щоб не зникнути з лиця землі і не перейти до історії, як віджитий і мертвий 
первень, подібно, як це сталося вже з неодним народом в історії. Очевидно, нелегка це річ 
стати відразу обновником і одухотворити нині так обездолений народ навіть і для 
найбільшого генія. Та все ж таки не можна опускати рук і попадати в безнадійність, і то 
передовсім для того, хто вірить в Бога і надіється на Його певну поміч. Тому каже св. 
Павло: «Випростуйте ваші охлялі руки та зомлілі коліна і зробіть вашим ногам стежки 
прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видужало» (Євр. 12,12 сл.). Кожна людина, яких 
би поглядів вона не була і як не задивлялася б на нинішнє релігійне й державне положення, 
чи українець чи чужинець, мусить признати, що найсильнішим чинником в діянні й 
творчості народу є релігія — віра в Бога. Навіть і атеїсти-безбожники видять і 
переконуються наглядно, що то неможлива річ викорінити віру в Бога з душі людини, 
навіть при найсильніших і найбільш всебічних засобах і середниках матеріяльної і фізичної 
державної сили. І якщо так, то треба звернути наше бачне око на цей найважливіший 
момент в житті людини, народу й держави. Отож, ввиду того, виринає питання, як мається 
справа з релігією і вірою в Бога в Українському Народі? На жаль, ось в тому корінь лиха. 
Бо релігія повинна бути тим найсильнішим мотором думання і діяння в Українському, так 
розбитому і роз’єднаному, Народі. Є в нас Католицька і Православна Церкви, Євангельські 
Громади й розбиті різні релігійні групи, і всі вони караються за Христа і Христову Віру. На 
превеликий жаль, вони себе поборюють і тому не в силі об’єднати Український Нарід та 
перейти в протинаступ проти злих сил світу. А Господь наш напоминав нас: «Кожне 
царство, розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не 
встоїться» (Мт. 12,26). 9 Тому за усильною спонукою українських віруючих людей, 
звертаємося оцим, Український Народе, до Тебе, щоби Ти розпочав своє уздоровлення від 
кореня своєї духовности, від своєї безсмертної душі і її потреб! Всі одиниці, які приймають 
віру в Бога і Христа, мусять признати, що Христос-Богочоловік установив одне стадо, одну 
Церкву і одного Пастиря, і за цю єдність гаряче молився на Тайній Вечері: «Отче Святий, 
заради імени Твого, бережи їх, тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми!» (Ів. 17,11), 
«щоб і вони були в нас об’єднані» (Ів. 17,21), «щоб вони були звершені в єдності» (Ів. 13,23). 
Найчисленніші Церкви в нас є Православна й Католицька, і, безсторонно кажучи, нема між 
нами суттєвої доґматичної різниці, як це виказують теологічні студії і свідчить історія. 
Правду кажучи, розлам і поділ є піддержувані тільки ззовні, від тих, які знають, що тим 
ослаблюють Український Нарід і Церкву. Світлим моментом в нашій історії було 
порозуміння на тлі Патріярхату між обидвома Церквами за Митрополитів Петра Могили і 
Йосифа Вельямина  Рутського. На жаль, їх висока ідея згоди не здійснилася. Вже передше 
їздив Св. Йосафат до Києва і в Печерській Лаврі виказував, що наша традиція (літургічні 
книги й хроніки) стоїть на основах єдности Христової Церкви. А єпископ Суша завважує, 
що печерські монахи мовчали і не мали що відповісти: «Mirum quantum mutati ab illis» і 
«Silentes stupebant, tot loca suorum monstrantem librorum ad firmandam Unionem».  



  

З другого боку поляки і інші сусіди хотіли златинщити й спольонізувати українців 
католиків для своїх політичних цілей. І тому треба собі здати справу з такого стану і мати 
на увазі свою Церкву і своє добро, та не бути мотовилом в чужих, ворожих руках, що ним 
мотають вони й снують пряжу на свою одежу. І треба признати, що такі великі кроки 
зближення й порозуміння в новіших часах були вже зроблені за Слуги Божого 
Митрополита Андрея Шептицького. Так само й тепер відбулася сердечна стріча при 
великому здвизі Православних у Бавнд Бруку з Митрополитом Йоаном Теодоровичем. Там 
впали тоді великі слова: ми такі православні, як ви католики! Це правда, і совісні студії 
виказують, що нема доґматичних чи обрядових різниць. Нам треба всім станути на 
київській традиції, а не підлягати російській синодальщині й тим подібним впливам. Так 
само й наші Євангелики стоять на становищі Христової Євангелії. Треба зробити крок 
дальше до Апостолів Андрея і Петра, звідки починається і продовжується наше 
християнство. Рівнож і наші Біблійні Громади, які приймають за основу Святе Письмо, 
читають, що в ньому горить ця віра в єдиного Бога і Ісуса Христа нашого Спаса. Коли ми 
правили Св. Літургію в північній Арґентині в Чако, то безліч наших Єговістів, довідавшись 
з радія про нашу Службу Божу у величезній латинській катедрі, прийшли з колоній і лісів і 
виповнили вщерть увесь храм. 10 Вони молились з нами! Не дивно, що й вони підносять 
голоси зі свого боку про потребу єдности релігії і віри. Правда є лиш одна! Як боліють різні 
народи, як нпр. німці, над розламом своєї Церкви і як стараються вони поєднатися, як 
розвивається в них успішно, під впливом Святого Духа, так званий екуменічний рух — рух 
поєднання, і, навпаки, як сильною своєю єдністю є сьогодні Католицька Церква в Польщі і 
становить опір безбожництву й матеріялізмові! Яка могутня була наша Держава за часів 
Володимира Великого і Ярослава Мудрого! Бо була в нас тоді одна віра і одна Церква, яка 
лучила духовно весь Нарід, скріплювала усе державне життя і створила свою культуру! Чи 
не можна б цієї об’єднюючої акції обидвох Церков почати від узгіднення перекладів Святої 
Літургії і наших Богослужб, щоб молитися «одними устами і єдиним серцем»? А знову, таке 
зближення з іншими християнськими згромадженнями треба розпочати від читання того 
самого Святого Письма, перекладаного з ориґіналу. Очевидно, це зближення мусить 
відбуватися зі зрозумінням, поволі і постепенно. Здаймо собі раз справу, скільки хитрости 
вживають наші вороги, щоб піддержати розлам і роз’єднання між нашими церквами. 
Будьмо собою. Дивімся на своє власне духовне добро, на спасіння наших душ — і тоді буде 
між нами єдність, в першу чергу на церковному полі, а опісля на національному й 
державному! Треба добро Церкви й Народу ставити вище своєї марної особистої амбіції і 
своїх особистих чи гуртових користей! Це дуже відрадний об’яв, що це починають розуміти 
й відчувати всі віруючі в Україні різних релігійних груп, що, об’єднавшись в одну помісну 
Церкву під проводом Патріярха, станемо твердинею, об яку будуть розбиватися всі ворожі 
удари, так релігійні, як і політичні. Перед нами свято зіслання Святого Духа. Спільною 
гарячою молитвою звернімося до Нього, як духа єдности, щоб Він просвітив, надхнув і дав 
силу для нашого об’єднання і єдности у вірі в одній Церкві. Бо Святий Дух устами св. ап. 
Павла завзиває нас: «благаю вас, брати, ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те 
саме говорили, щоб не було розколів поміж вами, але, щоб були поєднані в однім розумінні і 
одній думці»! (1 Кор. 1,10). Благословення Господнє на Вас! 
 
ЙОСИФ ПАТРІЯРХ (Дано в Римі при Патріяршому Соборі Святої Софії у празник 

Вознесення ГНІХ — 3 червня 1976 р. Б.) 

                                                  



   

             

Тропар, глас 4: Світлую воскресіння проповідь* від ангела взнавши, Господні 
учениці,* і прадідне осудження відкинувши,* апостолам, хвалячися, мовили:* 
Повалилася смерть, воскрес Христос Бог,* даруючи світові велику милість. 

І свята, глас 1: Радуйся, благодатна Богородице Діво,* бо з Тебе засяло Сонце 
правди – Христос Бог наш,* що просвічує тих, що в темряві.* Веселися й Ти, старче 
праведний,* Ти прийняв в обійми визволителя душ наших, що дарує нам 
воскресіння. 

Слава: Кондак Тріоді, глас 3: Зітхання митарські принесім Господеві* і до Нього 
приступім, грішні, як до Владики;* Він бо хоче спасення всіх людей,* Він 
відпущення подає всім, що каються,* бо ради нас Він воплотився – Бог сущий, 
Отцю собезначальний. 

І нині: Кондак свята, глас 1: Утробу дівичу освятив Ти Різдвом Твоїм* і руки 
Симеонові благословив Ти, як годилось,* Ти випередив і нині спас нас, Христе 
Боже,* але утихомир у брані люд Твій і укріпи народ, що його возлюбив Ти,* єдиний 
Чоловіколюбче. 

Прокімен, глас 4: Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти . 

Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти дуже величний . 

І свята, глас 3, пісня Богородиці: Величає душа моя Господа і возрадувався дух мій у 
Бозі, Спасі моїм 
 

Апостол: 2 Тимотея. 3, 10-15.  
 
Алилуя, глас 4: Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і 
справедливости . 

Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня. 

І свята, глас 8: Нині відпускаєш раба твого, Владико, по глаголу Твоєму з миром 
 

Євангеліє: Лука 18, 10-14.  
 
Замість Достойно, приспів: Богородице Діво, уповання християн, покрий, захорони і 
спаси тих, що на Тебе уповають. 

І ірмос, глас 3: В законі тіні і писання образ бачимо, вірні: кожний младенець 
мужеського полу, що отвирає утробу – святий Богу. Тому первороджене Слово 
безначального Отця – Сина, що первородиться з матері, яка мужа не знає, – 
величаємо. 

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

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


