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4 квітня, 2021 року  

  
3 Неділя Вел. Посту 

Хрестопоклінна 

Апостол: Євреїв 4.14-5.6 

 Євангеліє: Марко 8.34-9.1  

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

28 березня, 2021 року  
 2 Неділя Вел. Посту 

http://pokrova-church.com/


З 28 березня по 4 квітня 2021 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

28 березня -- Яніга Марія 
2 квітня - Володя Кушнір 
3 квітня - Олійовський Ігор 
 
 

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.  
   

    Всіх хворих короновірусом, Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Гальчук Оксану, 
Голубець Зенона і Мирославу, Дем’янчук Деонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету і Ігора, 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, Якубович Олександра, Еmilie Woak, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  2 Неділя Великого Посту 
 

28 березня 10:00 ран. 
12:15 дня 

 

Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Св.Письмом 

о.парох 

Понеділок 
 

29 березня  --  

Вівторок 
 

30 березня 5:00 веч. Літургія Перед. Дарів . Панахида  о.парох 

 Середа 
 

31 березня  --  

Четвер 
  

1 квітня   
-- 

 

П’ятниця 
 

2 квітня 7:30 веч. Літургія Перед. Дарів . Панахида  о.парох 

Субота 
 

3 квітня 9:00 ран. 
10:00 ран. 

+Євген Чабан 
Сорокоусти. Парастас 

 

о.парох 

  3 Неділя Великого Посту 

Хрестопоклінна 

 

 
 

4 квітня 9:00 ран. 
10:00 ран 
12:15 дня 

 
 
 

Молитва “Матерів в Молитві” 
Служба Божа за парафіян. 

Розв.над Св.Письмом 
 
 

 
о.парох 

  

УВАГА ! ПІД ЧАС  ВСІХ БОГОСЛУЖІНЬ І  ЗАХОДІВ , ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ  В ЦЕРКВІ І В 
ПРИМІЩЕННЯХ ПАРАФІЇ, ВСІ ОСОБИ ПОВИННІ ВДІВАТИ ЗАХИСНІ МАСКИ І 
ДОТРИМУВАТИСЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ  ЗГІДНО РОЗПОРЯДЖЕНЯ ВЛАДИ. 

  



 

 

 

 

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу, починаючи з 5 год. 
веч. Просимо всіх бажаючих 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 . 

     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.Під час Великого Посту в неділю 
відправляється Служба Божа Вас. Великого, у вівторок і п’ятницю– Літургія 
Напередосвячених Дарів, в суботу-Сорокоусти і парастас. 

 

 

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! Рішенням Парафіяльної Ради вирішено провести 2 частину Чергових 
Загальних Зборів нашої парафії 18 квітня 2021 року о 12 годині дня. Порядок 
денний:1.Звіт Контрольної Комісії та уділення абсолюторії Парафіяльній раді за 
діловий 2020 рік. 2.Звіт Номінаційної Комісії. 3 .Вибір Керівних Органів. 
4.Внески – Запити 5.Закриття Загальних Зборів.  Молитва. 
Запрошуємо взяти участь в зборах.  

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  перебувати у захисних масках. Перше Урочисте Святе 
Причастя у цьому році - 23 травня під час Недільної Служби Божої. 

Великопосні реколекційні науки у цьому році в нашій парафії 
проводитиме отець Джейсон Шаррон, парох парафії Святої Трійці міста 

Карнегі, Пенсильванія 
Реколекції  відбудуться 15, 16,17,18 квітня.  

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 

 

Наша парафія організовує проведення Великопосної духовної прощі 11 
квітня 2021 року до Sorrowful Mother Shrine 4106 OH-269, Bellevue, OH 44811. 

В програмі прощі - Хресна Дорога, духовна наука, , молитовні чування 
в наміреннях прочан. Бажаючі взяти участь у прощі повинні 
звернутись до Іллі Сенчини, а по питанню деталей програми 
проведення – до Оленки Корендій. Збір прочан у залі для молитви 
Благословення Преосвященного Владики Богдана Данила о 1 год.00 хв. 
. Виїзд від паркувальної площі нашої парафії о 1год.30 хв.дня  



 
 

Тропар, 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 
воскресенню Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава 
промислові Твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.  

Слава: Кондак Тріоді, глас 4: Нині час для діяння явився,* при дверях 
суд,* востаньмо, отже, постячися,* принесім сльози благання з 
милостинями, взиваючи:* Ми согрішили більше піску морського,* але 
ослаби, Творче всіх, щоб ми прийняли нетлінні вінці. 

I нині: Богородичний, глас 4: Йоаким і Анна з неслави бездітности* і 
Адам і Єва від тління смерти визволилися, Пречиста,* у святім Різдві 
Твоїм.* Його празнують люди Твої,* з провини прогрішень ізбавлені,* 
як кличуть до Тебе:* Неплідна родить Богородицю* і кормительку 
життя нашого. 

Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду 
цього і повік  

Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного  

Апостол: Послання Апостола Павла до Євреїв 1, 10 – 2, 3. 

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  

  
Євангеліє від Марка 2, 1-12.  
 

Замість Достойно, співаємо: 

Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський собор і 
чоловічеський рід, освященний храме і раю словесний, дівственна 
похвало, що із неї Бог воплотився і младенцем став – перед віками 
сущий Бог наш. Лоно бо Твоє престолом сотворив і утробу Твою 
просторішою небес учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка 
твар, слава Тобі. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх  
 
Алилуя, тричі. 



ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ УКРАЇНСЬКИХ 
КАТОЛИЦЬКИХ ЄРАРХІВ У США ДО СВЯЩЕННИКІВ, ЄРОМОНАХІВ 

ТА БРАТІВ, СЕСТЕР МОНАХИНЬ,    СЕМІНАРИСТІВ ТА ДОРОГИХ 
ВІРНИХ  

 
Слава Ісусу Христу! Дорогі Брати і Сестри, Рік тому, коли починався Великий 
Піст, світ вразила нечувана пандемія. Нечувана, не стільки через високу 
смертність чи масштаб недуги, а через те, як вона вплинула глобальну свідомість. 
Ми раптом усвідомили, що це стосується усіх, і ми це переживаємо разом. У одну 
мить весь світ отримав урок смирення. Наше відчуття контролю, пиха сучасних 
технологій, легковажний пошук задоволення відступили перед реальністю та 
таїною життя і смерті. Наша Митрополія зазнала значних втрат. Через три тижні 
після початку карантину у Страсний Тиждень, програвши бій з коронавірусом, 
упокоївся митрополит-емерит Стефан Сулик. Протягом року вірус забирав 
священників, монахинь та багато парафіян —серед них наші бабусі і дідусі, 
батьки, брати і сестри, діти, родичі і друзі. Хвороба нас усмирила, підкорила. 
Багато з нас почуваються збентежено, самотньо, пригнічено. Тому важливо чути 
слова Апостола Павло, який каже, щоб ми “не сумували, як інші, що не мають 
надії” (1 Сол. 4,13). І справді, багато хто протягом цього року зумів розпізнати 
справжні дари: ми заново усвідомили цінність родини, відчули внутрішній спокій, 
джерелом якого є правдиве смирення, спокій, який приходить вкупі з відчуттям 
Господньої присутності і проводу у час труднощів. Протягом минулого року ми 
досвідчили найкращі людські риси: героїчні вчинки правдивої солідарності, 
приклади натхненної взаємодопомоги, опіку медиків, що ризикували своїм 
життям, віддану працю медичних капеланів, служіння тих, хто став на першій 
лінії боротьби з вірусом. Ми пристосували наші богослужіння так, щоб і 
духовенство, і вірні почувалися в безпеці. Ми відкрили нові способи 
проповідувати і навчати, відвідувати хворих та замкнених у своїх домівках, 
допомагати бідним, підтримувати вагітних жінок, що опинилися у складних 
життєвих обставинах тощо. Стільки всього змушує нас замислитися і чудуватися, 
благодарити і віддавати хвалу! Минулорічний Великий Піст певним чином давав 
відчуття давніх часів. Кажуть, що у до модерну еру в Україні та в інших 
християнських країнах під час Великого Посту суспільне життя замовкало. Все і 
всі затихали. Люди і родини зосереджувалися на собі, роздумуючи про своє життя 
у світлі Євангелія, а не осуджуючи інших. Громади міст і сіл та й навіть цілі 
народи разом жили духом покаяння: визнавали та каялися у переступах, 
насильстві та жадібності, обманах та зрадах, особистих та спільнотних гріхах. І 
справді, минулорічний піст ми прожили без вечірок та безцільного тиняння між 
розвагами. Ми були вдома. Не в змозі приймати гостей, ми мали можливість 
прийняти Господа у наше життя та пригадати самим собі та й іншим, що кожен 
дім покликаний бути домашньою Церквою — місцем, де ми зростаємо у вірі, 
молитві і турботі одне про одного. Врешті, наш дім — це щось значно більше, 
аніж місце на землі. Це духовна, моральна реальність. Ми вдома, коли ми з 
Господом, який запрошує нас “прийти і подивитися” і бути з Ним (пор Ів. 1,35-39). 
Наш дім там, де ми працюємо і служимо, де можемо бути даром для інших, бути 
собою, де ми справді почуваємося прийнятими і на своєму місці, а не несемося і 
надимаємося. Ми вдома, коли сповняємо своє покликання, слідуємо Божій волі. 
Ми вдома, коли наші думки, слова і дії чисті, коли ми терпеливі, добрі та лагідні 
як сам Господь у ставленні до нас. Протягом цьогорічного Великого Посту 
будуймо на фундаменті того, що ми разом пережили минулого року. Ми на шляху 
додому. Прецінний, але такий крихкий дар нашого життя є паломництвом, 
покаянням, щоб у глибокому смиренні ми були достойними віри, яку Бог дарував 
кожному з нас. Нехай нас провадить давня великопостна молитва святого Єфрема: 
Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і 
пустомовства віджени від мене. Духа чистоти, покори, терпеливости й любови 
даруй мені, слузі твоєму. Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не 



   

             

 

 

 

Прецінний, але такий крихкий дар нашого життя є паломництвом, покаянням, 
щоб у глибокому смиренні ми були достойними віри, яку Бог дарував кожному з 
нас. Нехай нас провадить давня великопостна молитва святого Єфрема: Господи і 
Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства 
віджени від мене. Духа чистоти, покори, терпеливости й любови даруй мені, 
слузі твоєму. Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати 
брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Молитва святого Єфрема 
стисло висловлює всі духовні стремління чотиридесятниці, яка веде нас до 
пасхальної перемоги, звитяги Спасителя над нашим соромом, страхом і самою 
смертю. Нехай це буде наша особиста і спільнотна молитва у час, коли ми 
припадаємо до стіп милосердного Бога, впевнені у Його любові і гостинності. 
Протягом нашого пасхального паломництва пригадаймо як йшли за Ісусом 
апостоли. Для них дім був не місцем, а Особою. Тою Особою, що сьогодні кличе 
“Покайтесь, бо Небесне Царство близько” (Мт. 4,17) Молимося з вами і за вас! 
Христос посеред нас! Є і буде!  
 
+Борис (автор) Архиєпископ Філадельфійський Митрополит Української 
Католицької Церкви у США  
 
+Павло Єпископ Стемфордської єпархії  
 
+Венедикт Єпископ Чиказькоїєпархіїсвятого Миколая  
 
+Богдан Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата  
 
+Андрій Єпископ-Помічник Філадельфійськии 


