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19 грудня, 2021 року  

  
26 Неділя після 

Зіслання Св. Духа 

Св. Миколая 

Апост. – Ефесян 5,9 -19. 
Євреїв - 13, 17-21 

Єванг. -Лука 12, 16-21 

Лука - 6, 17 -22     

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

12 грудня, 2021 року  
 

25 Неділя після Зіслання Св. Духа 

 

http://pokrova-church.com/
https://calendar.dyvensvit.org/#


З 12 грудня  по 19 грудня 2021 року 

Вітаємо з Днем Народження! 

10 грудня -- Малюца Маруся 
12 грудня -- Луців Степан 
13 грудня -- Хомин Люба 
14 грудня -- Приходько Тетяна 
14 грудня -- Клюфас Орися 
15 грудня -- Смолин Галина 
18 грудня -- Нетреба Микола 
19 грудня -- Ковальчик Євгенія 
19 грудня -- Стасюк Соломія 

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.  
 Бережанську Надію, Івана, Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Володимира 

Луковича, Голубець Зенона і Мирославу, Дроздовську Тетяну, Дем’янчук Деонізія і Оксану, 
Дубчак Ліду, Захарій Арету і Ігора, Стефанію, Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, 
Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Кутного Богдана, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Луців 

Степана, Лобай Ярославу, Палку Марію, Павлишин  Марію , Сенчину Юрія, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

25 Неділя по Зісл. 
Св. Духа. 

 

12 грудня 10:00 ран. 
12:15 год. дня 

 

  Служба Божа за парафіян.  
  Біблійні навчання. 
    

 
о. парох 

 

Понеділок 
Святого ап. Андрія 

Первозваного 
 

13 грудня 10:00 ран. Служба Божа за парафіян.  о. парох 

Вівторок 
 

14 грудня 10:00 ран. 
  

За здоров’я 
їмості Тетяни 

Іван Стецура 

Середа 
 

 15 грудня                       --  

Четвер 
 

16 грудня 10:00 ран. На всяке прохання  
Ліля, Ярослав, Марія, Олег 

родина 

П’ятниця 
 

17 грудня 10:00 ран. На всяке прохання  
Ліля, Ярослав, Марія, Олег 

родина 

Субота 
 

18 грудня 10:00 ран. + Михайло Ковальчик Chaplain, Anthony 
O’neal 

26 Неділя по Зісл. 
Св. Духа .                      

Св. Миколая 

 

 
 

19 грудня 10:00 ран.  
11:30 ран.  

12:15 год. дня 
 

 Служба Божа за парафіян.  
  Зустріч Св. Миколая 
Біблійні навчання. 
 
 

 
о. парох 

 



 ПОДАРУЄМО СВЯТО ДІТЯМ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ. Асоціація Клівленд Майдан звертається до всіх людей 
доброї волі і щирого  серця  зробити свято  Миколая  дітям, батьки  яких  загинули  на  сході  України.  
В неділю, 19  грудня  після Служби  Божої  буде проведена збірка  для потебуючих  дітей. Пан 
Головчак  подарує  церковні календарі на наступний 2022 рік. 

 

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

  Порядок Богослужень на Різдвяний час 2022 року Божого. 
  

Четвер, 6 січня - Навечір’я Різдва — 5 год. веч.—Вел.Вечірня зі Службою Божою 
П’ятниця, 7 січня  —  РІЗДВО ХРИСТОВЕ — 
                                       9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією 
                         10 год. ранку—  Святкова Різдвяна Архієрейська Служба Божа 
Субота, 8 січня— Собор Пресвятої Богородиці —  
                                     10 год. ранку — Служба Божа 
                                     11:00 год. ранку — Молебень до Богородиці 
 Неділя, 9 січня — Св. Првмч. Стефана —  
                                      10 год. ранку — Служба Божа 

 

З великою честю повідомляємо, що після 55 років праці у похоронному домі, Денис Лазута вирішив 
піти на пенсію. Він щиро дякує всім за підтримку, відносини, дружбу та довіру у праці і служінні. Хоча 
він став пенсіонером, але залишається доступним, коли буде потрібно. Похоронний дім Колодія-
Лазути переданий новому власнику/директору Юрію Козію. Юрій розмовляє українською мовою і все 
життя причетний до Української Громади. Він з нетерпінням очікує зростання та налагодження 
відносин з людьми, яким він буде служити. Ім’я похоронного дому Колодій-Лазута та контактна 
інформація поки що залишається незмінною. 

 Діти нашої парафії готуються до зустрічі Св. Миколая в неділю 19 грудня після Служби 
Божої . Прохання до дітей бути чемними, послушними і побожними, щоби свято зустріти  
Святого Миколая. Під час проведення свята відділ Союзу Українок Америки (СУА) 
проведе виставку-продаж українських сувенірів. Виручені кошти будуть передані для 
підтримки потребуючих військових та сімей вдів і сиріт. 

 Наближаються Різдвяні і Новорічні свята. Просимо наших талановитих парафіян і 
прихожан в організації святкових заходів, вистави, концерту. З Ваші пропозиції 
подавайте культосвітньому референту Іллі Сенчині. 

В неділю, 12 грудня до нашої парафії загостить Вахтанг Кіпіані.  Під час цієї зустрічі 
буде презентація трьох книг "Справа Василя Стуса", "Країна жіночого роду" і 
"Дисиденти", які він написав.  Пан Кіпіяні є громадський діяч та журналіст.  Його більш 
відомі проекти - це інтернет-видання «Історична Правда» (з вересня 2010, де 
він головний редактор).  Він є викладачем магістерської програми з журналістики УКУ. 

 

  УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники сьогодні, починаючи з 11:30 ранку і в середу - з 
5 год. вечора. В передріздвяний час є великий попит на нашу продукцію, і тому з особливим 
проханням звертаємось до  всіх бажаючих підтримати важливий  проект. 

Вітаємо Елізабету Кушнір з прийняттям Тайн Хрещення і Миропомазання. Нехай Ангел 
Хоронитель оберігає її від всього злого. Бажаємо їй побожного християнського виховання, 
розкриття Богом даних талантів і доброї долі. 

ВИФЛЕЄМСЬКИЙ  ВОГОНЬ МИРУ 2021 
 Ми, пластуни клівлендської станиці, маємо честь, подарувати Вам, всечесніший  отче, як  і цілій 
парафії, Вифлеємський Вогонь  Миру. Австрійські  скавти/пластуни,  запалюють  лямпадку від свічки яка  стало 
горить у церкві Різдва Христового у Вифлеємі, з того  місця де народився Ісус Христос.  Відтак, везуть лямпадку до 
Австрії, а з відтам розвозять ВИФЛЕЄМСЬКИЙ  ВОГОНЬ  МИРУ  по різних країнах світу. В Україні, українські пластуни 
розвозять Вифлеємський вогонь по усій Україні:  до церков, до сиротинців, до старечих домів, а спеціяльно  завозять 
Вифлеємський Вогонь Миру до українських вояків території АТО, щоб їх розрадити і привезти їм надію на краще 
майбутнє. До нас , до Клівленду вже кілька років Вифлеємський Вогонь Миру, привозять молоді американські 
скавти, а ми розвозимо його по всіх наших українських церквах.  То ж прийміть цей Вогонь  Миру, отче, щоб він, у 
цей святочний час приніс на усім  згоду, радість, і мир. 

 



   

Тропар (г. 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення 
прийняв Ти тридневне,* щоб нас визволити від страстей.* 
Життя і воскресіння наше,* Господи, слава Тобі. 

Слава: Кондак (г. 8): Воскресши із гробу,* умерлих воздвигнув 
Ти* і Адама воскресив Ти,* і Єва ликує в твоїм воскресінні,* і 
світу кінці торжествують* востання Твоє,* Многомилостивий. 

І нині: Богородичний (г. 8): Непереможній Владарці* на честь 
перемоги* ми, врятовані від лиха,* благодарні пісні виписуємо 
Тобі,* раби твої, Богородице.* А Ти, що маєш силу 
нездоланну,* від усяких нас бід охорони,* щоб звати Тобі:* 
Радуйся, Невісто неневісная. 

Прокімен (г. 8): Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому. 

Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я його. 

Апостол: Ефесян 4, 1-6.  

Алилуя (г. 8): Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім 
Богу, Спасителеві нашому. 

Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами 
воскликнім йому 

Євангеліє: Лука 10, 25-37.  

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

 Алилуя, тричі  



   

             

 

 

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ. 

 

Приблизно о 20 год. 4 грудня 2021 року в Українській католицькій 

церкві Святого Володимира, 1606 Kenneth Avenue, Arnold, PA, сталася 

серйозна пожежа. Священик о. Ярослав Коваль перебував на місці в цей 

час і негайно зв’язався з адміністративним представником єпархії 

Святого Йосафата в Пармі. Хоча точна причина наразі невідома, о. 

Коваль повідомив єпархії, що в самій церкві сталася пожежа, яка 

сильно пошкодила дах, численні вікна та інші частини храму. За 

словами о. Коваля частина даху церкви згодом обвалилася. На гасіння 

полум’я приїхали численні місцеві пожежні підрозділи та 12 пожежних 

автомобілів. Вони тривали до третьої години ночі поки пожежу не було 

локалізовано. Отцю Ярославу повідомили, що єпархія буде 

підтримувати Свято-Володимирську громаду як молитвою, так і будь-

яким іншим способом. Парафія отримала величезну підтримку з боку 

місцевої громади. Місцева церква запропонувала їхню будівлю 

використовувати для богослужінь. У неділю, 5 грудня, парафія 

відслужила Божественну Літургію за розкладом у сусідньому шкільному 

залі, який не постраждав від пожежі. У подальшому планується 

продовження богослужінь у церковній залі на найближче майбутнє. 

Якщо виникне похорон і родина віддає перевагу, одну з місцевих церков, 

які пропонують, можна використати для похорону. По мірі збору даних 

інформація буде передана парафіям, духовенству та вірним єпархії. У 

цей час ми продовжуємо молитися за парафіяльну спільноту. 

Молитовно, отець Михайло Поласький 


