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11 липня, 2021 року  

  
3 Неділя після 

Зіслання Св. Духа  

Римлян:  5.1 - 10 

 Євангеліє: Матея 6.22 -33 

 
 

4 липня, 2021 року  

  
2 Неділя після Зіслання Св. 

Духа. Неділя Матері 
Божої Неустанної Помочі. 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

http://pokrova-church.com/


З по 4 липня по 11 липня 2021 року 

Вітаємо з Днем Народження! 

 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, 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, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Луців Степана, 

Лобай Ярославу, Палку Марію, Павлишин  Марію , Еmilie Woak, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

2 Неділя по Зісланню 
Св. Духа, Неділя 
Матері Божої 

Неустанної Помочі. 

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

Молитва “ Матерів в Молитві “ 
Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 

 
о. парох 

Понеділок 
 

5 липня 11:00 ран.       +Михайло Ковальчик Катерина 
Панасюк 

Вівторок 6 липня 6 веч. Вечірня з Литією о. парох 

Середа 
Різдво Івана Хрестителя 

7 липня 8:00 ран.      Служба Божа за парафіян.  о. парох 

Четвер 
 

8 липня 10:00ран.               + Семен (15років) родина 
Кріслатих 

П’ятниця 
 

9 липня 10:00ран. +Мирослава (5 років) Юля Фірманчук 

Субота 
 

10 липня 10:00ран. +Мирослав (9 днів) Мирослава, 
Тарас 

Блашкевич 

3 Неділя по Зісланню 
Св. Духа    

 
 

11 липня 10:00ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 
 

 
о. парох 

  

 

 
1 липня -- Ірина Воркуш (ювілей) 
1 липня -- Ольга Чепак 
3 липня -- Таня Дроздовська 
4 липня -- Галина Твардовська 
5 липня -- Іванна Курдоба 
7 липня -- Петро Скабик 
7 липня -- Тетяна Пікулева 
9 липня -- Богдан Твардовський 
10 липня -- Дарія Сопка 
11 липня -- Петро Найко 



 

 

Увага!  Ви зможете придбати лотерейні квитки на фестиваль .  При закупі цих квитків Ви 
вкладаєте свою частку в реалізацію парафіяльних проектів , а по-друге, маєте змогу 
отримати виграш один - в сумі $2000, два - $500 і п’ять - по $100.  Кожна родина парафії 
отримає  2 книжечки вартістю $25 за одну книжечку . Обов’язком кожної родини є закупити 
ці квитки. Виповнені корінці і оплату в сумі $50.  просимо повернути  до 25 липня.  
Фестивальний комітет                      

 

УВАГА! Якщо у Вашій сімї або родині є хворі або старші особи, які потребують 

уділення Святих Тайн і не можуть це прийняти в церкві, прохання звернутись до 

отця - пароха. 

 

 Асоціація Клівленд Майдан щиро дякує нашій парафії Покрова Пресвятої 
Богородиці за щедрі пожертви під час акції збору коштів до Дня Захисту Дітей, 

яка відбулася у нашому храмі 20 та 27 червня. Завдяки жертовності наших 
парафіян було зібрано $1386. 

УВАГА! Сьогодні в 12 год. 15 хв. - Біблійні навчання . Запрошуємо! 

 Парафіяльна рада прийняла рішення провести у цьому році традиційний 
парафіяльний фестиваль 6, 7, 8 серпня з дотриманням правил і норм 
безпеки на основі листа-звернення губернатора нашого штату. В даному 
часі працює фестивальний комітет.Засідання фестивального комітету 
відбудеться сьогодні 27 липня в 11:30 ранку.  

Увага!  В четвер 8 липня 2021 в годині о 6: 30 вечора в парафіяльному офісі розпочнуться 
сходини комітету, який був створений, щоби розглянути справу про розмалювання нашої 

церкви. 

Сповіщаємо про те, що у віці 96 років відійшла у вічність довголітня активна 
парафіянка парафії Покрова Пресвятої Богородиці Оксана Гальчук, любляча 

дружина покійного Миколи, дорога мати Мирона та Романа, бабуся Наталі та 
Миколи. Чин Похорону відбувся у п’ятницю, 2 липня 2021 року, о 12:00 
(опівдні) в Церкві Покрова Пресвятої Богородиці. ВІЧНА ЇЙ ПАМ’ЯТЬ 

 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим 
Христом» в нашій парафії проводяться зустрічі духовної 
спільноти “Чисті Серця під Покровом Богородиці”, на яких 
висвітлюються пізнавальні та повчальні лекції для 
фундаментального та глибокого пізнання Бога та нашої Віри. 
Запрошуються усі бажаючі незалежно від від віку сьогодні у  
неділю 4 липня о 5:30 вечора  

УВАГА! Якщо ви святкуєте у цьому році подружній ювілей - 25- чи 50 -ліття 

подружнього життя, будь ласка, дайте знати до парафіяльного офісу, щоб ми могли 
вас привітати від парафії, а також відслужити чин благословення подружжів, що 

прожили разом 25 чи 50 років. 

 

Увага ! В кожну першу неділю місяця з 9 год. ранку  в нашій церкві 
проводитиметься молитва “ Матерів Молитви “. Створюємо постійну 
молитовну групу в парафії . Віримо в силу материнської молитви, яка 
принесе мир для  дітей ! 



 Тропар: 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. 

Тропар, глас 7: Богомати і Діво,* твою славу величаємо,* твоєї помочі благаємо,* 
твою чудотворну ікону почитаємо.* Ти – Мати благодати,* ти – надія світу,* 
нашими молитвами не погорди в наших нуждах,* і від усіх бід ти нас звільни. 

Слава Кондак: 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, глас 6: Мати наша, Неустанна Помоче,* дай нам в турботах довір’я, 
в болях – полегшу,* в скорботах – потіху, в боротьбі – поміч.* Подай християнам 
з’єднання, церковним служителям – ревність,* грішникам – прощення, праведним 
– витривалість,* вмираючим – спасіння,* душам в чистилищі очищення і вічну 
славу випроси. 

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

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

Прокімен, глас 3, пісня Богородиці: Величає душа моя Господа і возрадувався дух 

мій у Бозі, Спасі моїм 

Апостол: Римлян 2, 10-16  

Алилуя, глас 4: Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і 
справедливости . 

Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня . 

Стих: Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє . 

Стих: Лицю твоєму помоляться багаті народи 

Євангеліє: Матея 4, 18-23  

Замість Достойно, приспів: 

Величай, душе моя, Матір Божу Неустанної Помочі. 

Ірмос, глас 8: Під Хрестом почули ми слова розради,* що ти є мати наша, а ми діти 
твої.* Тому, зібравшись нині, просимо всі щиро:* візьми під неустанний свій 
покров Церкву і народ наш,* ми ж бо з вірою і любов’ю* тебе як Матір Неустанної 
Помочі величаємо. 

Причасний, глас 4: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх .  

Алилуя, тричі. 



Сьогодні, у першу неділю липня в УГКЦ 
відзначають свято Матері Божої Неустанної Помочі. 

Якою ж є історія цієї ікони? 
 

Була колись на Сході в місті Антіохії стародавня ікона Божої 
Матері. За давнім переказом, цю ікону малював святий 
апостол і євангелист Лука. Він відтворив на ній справжні риси 
Божої Матері. 
У першій половині V століття цариця Пульхерія перенесла цю 
ікону до Царгорода та збудувала для неї церкву, яку назвали 
Одиґітрією, тобто Провідницею. Згодом почали так називати і 
саму ікону. Її вшановували не тільки в столиці – слава її 
поширилась на весь Схід. Згодом ікону почали 
відмальовувати, а копії під ім’ям Одиґітрії, або Провідниці 
розійшлися по всьому світу. На Русь теж потрапили деякі 
ікони, наприклад, Смоленська Страсна. 
1453 року турки здобули Царгород і разом з іншими 
пам’ятками християнської старовини спалили й ікону 
Одиґітрії. 
Пропала ікона, але збереглися її копії. Однією з таких копій є й 
наша ікона Матері Божої Неустанної Помочі. Зі збереженого 

донині опису справжньої Одигітрії можемо стверджувати, що ці обидві ікони були схожими. Про 
початок існування нашої ікони не знаємо нічого. Перші відомості про неї з’явилися в одній з церков 
на острові Крит. Як сама Одигітрія, так і її копія були у великій шані й славились чудами. У 1496 
році, коли Царгород уже був зайнятий турками, а острів Крит залишався в руках християн, якийсь 
купець, острів’янин, проник одного разу до церкви, викрав ікону та заховав на своєму кораблі між 
крамом, аби продати десь за морем. Так Боже Провидіння використало цього грабіжника, щоб 
врятувати ікону від бусурманів, що опісля зайняли острів. 
Купець поплив до Італії. В дорозі почалася така буря, що тільки чудом, завдяки Пречистій Діві 
Марії, він врятувався. Через рік прибув до Рима, столиці християнства, і почав спродувати свій 
крам. Та раптом важко занедужав, так що мусів перебратися до оселі свого приятеля, де й помер. 
Перед смертю збагнув свій гріх, покаявся сердечно та просив приятеля, щоби віддав ікону до якоїсь 
церкви для загального вшанування. Приятель пообіцяв це зробити, однак, піддавшись намові своєї 
дружини, не додержав обітниці. Не допомогло і те, що Пречиста раз у раз з’являлася уві сні, 
нагадуючи, щоб повернув Їй ікону. Врешті попередила, що за кару він невдовзі помре. Так і сталося. 
Але це не зломило опору жінки. Аж одного разу явилась Божа Мати малій донечці тієї вдови та 
промовила: “Скажи мамі, що Мати Божа Неустанної Помочі наказує віддати ікону до церкви. Якщо 
не послухаєте, всі помрете.” Тоді вдова злякалася й виконала волю Божої Матері. 
27 березня 1499 року урочисто, у присутності багатьох людей, перенесено ікону до церкви св. Матея, 
що стояла на Есквілинській горі та належала монахам чину св. Августина. З того часу впродовж 300 
літ ікона залишалася у церкві св. Матея, що була відтоді улюбленою святинею римського народу. 
Діялись там численні чуда. У 1793 році в Римі почалися заворушення. Церкву св. Матея зруйновали 
а монахи розійшлися по світу. У цій хуртовині ікона зникла, і лише через 70 літ її віднайшли під 
вівтарем однієї з каплиць. 
Святіший Отець Папа Пій IX віддав ікону під опіку отцям-редемптористам, що мали церкву 

неподалік від місця, де розміщувалась колись церква св. Матея. Відтоді щораз більше поширюється 

вшанування ікони Матері Божої Неустанної Помочі в світі, а сама Божа Мати винагороджує людей 

численними чудами. І що ще цікаво: не тільки сама римська ікона має таку чудесну силу, але також 

її копії – скрізь, де вони знаходяться. 

Джерело: Редемптористи 

Перша світлина – чудотворна ікона Матері Божої Неустанної Помочі з храму св. Анни. Як свідчить 

уміщений на звороті останньої реліквії супровідний паспорт, скріплений у кутках сургучевими 

печатками, цей іконописний образ — точна копія чудотворної ікони «Матір Божа Неустанної 

Помочі» з церкви Ордену редемптористів св. Альфонса Ліґуорі на Есквіліні, яку їм 1865 року 

передав Папа Пій IX зі словами: «Зробіть так, щоб цю ікону знали в усьому світі». Згідно з 

переказами, ікону перевезли до Рима 1480 року з Криту й до початку XIX ст. зберігали в римській 

церкві Св. Матвія, а потім — у храмі Санта Марія ін Постерула. Інформацію про копіювання ікони з 

благословення Папи Римського Пія XI, викладену в супровідному документі, 22 лютого 1932 року 

завірив своїм підписом генеральний настоятель Згромадження Найсвятішого Ізбавителя та тодішній 

голова конгрегації Патрік Мюррей. 


