
 
 

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 

 

 
21 березня, 2021 року  

  
1 Неділя Великого Посту 

Апостол: Євреїв 11.24-26 

32.– 12.2 

 Євангеліє: Івана 1.43- 51.  

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

14 березня, 2021 року  

 Неділя Сиропусна 

http://pokrova-church.com/


З 14 березня по 21 березня 2021 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

15 березня — Волошин Андрій 
15 березня -- Дмитрик Розалія 
16 березня -- Василишин Святослав 
19 березня -- Палка Марія 
19 березня -- Фалат Йосиф-ювілей 
20 березня -- Литвин Оксана 

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, 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 

  Неділя 
 

14 березня 10:00 ран. 
12:00 дня 
1:30 дня 

Служба Божа за парафіян.  
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

Розв.над Св.Письмом 

 
о.парох 

Понеділок 
1 день Вел.Посту 

 

15 березня  --  

Вівторок 
 

16 березня 5:00 веч. Літургія Перед. Дарів . 
Панахида  

о.парох 

 Середа 
 

17 березня  --  

Четвер 
  

18 березня   
-- 

 

П’ятниця 
 

19 березня 7:30 веч. Літургія Перед. Дарів . 
Панахида  

о.парох 

Субота 
 

20 березня  Сорокоусти . Парастас . о.парох 

  1Неділя Великого Посту 

 
 

21 березня 10:00 ран 
 
 

12:15 дня 
 
 
 

Арх.Служба Божа за 
парафіян. 

Посвячення ікон  
Розв.над Св.Письмом 

 
 

Владика Богдан 
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, особливо  молодь, підтримати важливий 
парафіяльний проект. 

 

Сьогодні о 1 год.30 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.  
Цей листок просимо вкласти в конверт, який є вкладений в 
бюлетні, і віддати пароху.Під час Великого Посту в неділю буде 
відправлятися Служба Божа Вас. Великого, у вівторок і п’ятницю– 
Літургія Напередосвячених Дарів, в суботу-Сорокоусти і парастас. 

УВАГА! Рішенням Парафіяльної Ради вирішено провести Чергові Загальні Збори 
нашої парафії 14 березня 2021 року о 12 годині дня. Всім керівникам прицерковних 
організацій головам комісій прохання підготувати, надрукувати звіт і зробити 
звітність на загальних зборах  за 2020 рік.  

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! 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.  

 

ЗМІНА ЧАСУ - ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС. Нагадуємо нашим парафіянам і прихожанам -- 
перевід годиників на одну годину вперед в ніч з суботи 13 березня на неділю   14-го 
березня.  

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 

 

 



                                                    

Тропар, глас 7: Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* створив Ти 
розбійникові рай,* мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам 
проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові 
велику милість. 
 
Слава: Кондак Тріоді, глас 6: Премудрости наставнику, розуму 
подателю,* немудрих учителю і нищих захиснику,* утверди, врозуми 
серце моє, Владико.* Ти дай мені слово, Отче Слово,* бо оце устам 
моїм не забороню, щоб звали Тобі:* Милостивий, помилуй мене, 
падшого. 
 
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, глас 7: Господь кріпость людям своїм дасть, Господь 
благословить людей своїх миром . 
Стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть Господеві молодих 
баранців 
 
Апостол: Римлян 13, 11 – 14, 4. 
 
Алилуя, глас 7: Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, 
Всевишній . 
 
Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину твою на всяку ніч 
 
Євангеліє: Матея. 17, 14-21 
 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх.  
 
Алилуя, тричі. 



7 березня 2021 року єпархія Святого Йосафата в Пармі (США) провела віртуальні 
великопісні реколекції для своєї молоді в зумі (Zoom). Темою цьогорічного духовного 
оновлення була «Надія на Воскресіння» Молодь, молодіжні лідери та духовенство єпархії 
Святого Йосафата в Пармі зібралися в неділю, 7 березня 2021 року, у Хрестопоклонну неділю за 
григоріанським календарем, у різних місцях штатів Огайо, Пенсильванія та Північна Кароліна під 
проводом свого пастиря владики Богдана І. Данила на 10-ті за чергою молодіжні великопісні 
реколекції, які цього року були зведені до двогодинної віртуальної програми із використанням 
зуму у зв’язку з коронавірусною пандемією. Темою цьогорічної зустрічі була «Надія на 
воскресіння». 
Захід був організований Єпархіальним молодіжним комітетом (ЄМК) під керівництвом отця 
Любомира Жибака, пароха церкви Пресвятої Трійці УГКЦ міста Янгстаун та церкви Святої Анни 
міста Остинтаун (штат Огайо) та координований дияконом Мироном Шпаком із церкви Пресвятої 
Трійці УГКЦ міста Карнегі (штат Пенсильванія) за сприяння отця Йосифа Матлака, співдиректора 
ЄМК та пароха парафії Святого Василія Великого УГКЦ міста Шарлотт (штат Північна Кароліна) і 
таких членів ЄМК: Михайла Лівого, який відвідує церкву Святого Івана Хрестителя міста Пітсбург 
(штат Пенсильванія), Йосифа Лівого, який також відвідує уеркву Святого Івана Хрестителя міста 
Пітсбург (штат Пенсильванія), Вікторії Фрід з церкви Святих Петра і Павла УГКЦ міста Ембридж 
(штат Пенсильванія) та Олени Корендій з церкви Покрову Пресвятої Богородиці УГКЦ міста 
Парми (штат Огайо). Зустріч надала можливість єпархіальній молоді помолитися, роздумати, 
зібратися з іншими та зосередитися на великопісній мандрівці до Пасхи. 
Кілька парафій, включно з катедральним храмом Святого Йосафата УГКЦ в Пармі (штат Огайо), 
церквою Покрову Пресвятої Богородиці УГКЦ міста Парми (штат Огайо), церквою Святих Петра і 
Павла УГКЦ міста Ембрідж (штат Пенсильванія), та парафією св. Василія Великого УГКЦ міста 
Шарлотт (штат Північна Кароліна) організували особисті збори молодіжних груп у своїх парафіях, 
приєднавшись до ширшої віртуальної зустрічі в зумі. Цей гібридний формат спричинив більш 
динамічний діалог серед молоді, надаючи кожному можливість відновити зв’язки зі старими 
друзями та здобути нових у дусі радості та християнського спілкування. 
Зустріч у зумі, яку координував диякон Мирон Шпак, розпочалася з привітання та молитви зі 
сторони владики Богдана Данила. Далі, відповідно до теми заходу «Надія на воскресіння», отець 
Йосиф Матлак поділився особистими роздумами щодо життя своєї покійної тітки, яка народилася 
на португальському острові Мадейра, але згодом іммігрувала до Англії де й померла, та її міцного 
свідчення надії. Це була особиста розповідь, яка надихала. Відтак молодь взяла участь у грі-
виклику «Trivia Mania Palooza», у якій учасники з різних парафій змогли продемонструвати свої 
катехитичні знання. Ця гра, підготовлена та представлена Михайлом та Йосифом Лівими, була 
цікавим та захопливим досвідом. Команди з катедрального храму Святого Йосафата УГКЦ в 
Пармі та парафії Святого Василія Великого УГКЦ в Шарлотті здобули перемогу, поділившись 
першим місцем. Це було жваве змагання. Молодіжний захід завершився щиросердечним пісенним 
виступом деяких молодих людей з церкви Покрову Пресвятої Богородиці УГКЦ в Пармі, 
завершальним словом владики Богдана Данила, словом та молитвою з боку отця Любомира 
Жибака та заключним благословенням владики Богдана. 
Цьогорічні віртуальні великопісні молодіжні реколекції були чудовою молитовною подією для 
молоді, коли кожен мав можливість відкрити своє серце Ісусові Христові, відчути Його любов та 
поділитися нею з іншими. Наступні молодіжні великопісні реколекції заплановані на 19-20 березня 
2022 року в парафії Покрову Пресвятої Богородиці УГКЦ міста Парми (штат Огайо). 
Наступний молодіжний захід в єпархії Святого Йосафата в Пармі – Єпархіальні молодіжні дні – 
запланований на 11-12 червня 2021 року у «Чізмен Фарм» у м. Портерсвіл (штат Пенсильванія). 

Єпархія Святого Йосафата в Пармі 

 



   

             

 

 

 

March 12, 2021 
Dear Community Leader, 
Our community has a vaccination opportunity March 16th - March 21st. Please 
forward this correspondence to your members for registration instructions. Once 
the slots are filled we will inquire into additional availabilities. 
Шановні Провідники Організацій 
Наша громада одержала певну квоту ваксинацій для людей у віці понад 50 
років в період з16-го до 21-го березня. Просимо повідомити Ваших членів 
щоб зголосился по дальші інструкції. Квота обмежена. Будемо інформувати 
про можливі дальші квоти. 
Dear Member of the Ukrainian-American Community: 
 As you may know, it's very important that we receive a vaccination for COVID-
19 when we are eligible.  Currently, in the State of Ohio, everyone who is 50 or 
more years old is now eligible to be vaccinated. 
 Recently, the State of Ohio has opened up a large vaccination clinic at the Wol-
stein Center in downtown Cleveland. The State of Ohio has provided our com-
munity with a limited number of access codes that can help you get an appoint-
ment for vaccination.  These appointment codes will allow you to be vaccinated 
between Tuesday March 16 and Sunday March 21.   
  If you would like an access code, please email us at                                                       
uzocleveland@gmail.com  and provide your full name and date of birth.  (up to 2 
people per household) Then, once you have received your code, log on to the 
State of Ohio website to register: 
  https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/ 
 Once registered, you will receive a confirmation email for your appointment.   
 If you have not yet been vaccinated and are currently 50 years of age or older, I 
urge you to take advantage of this opportunity to receive your vaccination.  
Please act quickly, as codes are limited and will be provided on a first-come ba-
sis. Once the slots are filled we will inquire into additional opportunities.  
 Sincerely, 
 Marta Liscynesky Kelleher, Esq 
President, United Ukrainian Organizations of Ohio 


