
 
 

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 

 

29 травня, 2022 року  

  
  Неділя Сліпородже-

ного 

Ап. – Діяння 16, 16-34.  

 Євангеліє Івана  9, 1-38.  

 

 

Христос  
 

Воскрес  
 

Із Мертвих, 
 

Смертю Смерть 
 

Подолав, і Тим,  
 

Що в Гробах, 
 

Життя Дарував. 

 
22 травня 2022 року  

 
 Неділя Самарянки 

   

http://pokrova-church.com/
https://calendar.dyvensvit.org/#
https://calendar.dyvensvit.org/#
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://web.mac.com/lubap/PYSANKY/Types_files/Pysanka%25202%2520copy.jpg&imgrefurl=http://web.mac.com/lubap/PYSANKY/Types.html&usg=__wF7je7KCeJTQz6hz3CcRYKjjNFY=&h=227&w=168&sz=26&hl=en&start=130&sig2=xjns2J8F0EwRMRj
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://web.mac.com/lubap/PYSANKY/Types_files/Pysanka%25202%2520copy.jpg&imgrefurl=http://web.mac.com/lubap/PYSANKY/Types.html&usg=__wF7je7KCeJTQz6hz3CcRYKjjNFY=&h=227&w=168&sz=26&hl=en&start=130&sig2=xjns2J8F0EwRMRj


Вітаємо з Днем Народження! 

22 квітня — Заготинець Анна 
23 травня — Лозинська Світлана 
24 травня --- Олійовська Оксана 
25 травня ---  Галай Галина 
25 травня --- Василькевич Любомир 
27 травня --- Бокач Олександр 
28 травня --- Вільшанецький Олег 

Бажаємо Вам бага-
то щасливих і Бо-
гом благословен-
них   років життя, 
здоров’я і здійснен-
ня всіх Ваших 
мрій! 

Пам’ятаймо  молитися за наших старших і хворих парафіян.  
 Бережанських Надію, Івана, Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Володимира 
Луковича, Голубець Зенона і Мирославу, Дем’янчук Діонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету, 

Ігора, Стефанію, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Галю Ма-
люцу, Мігелич Михайла, Луців Степана, Лобай Ярославу, Палку Марію, Еmilie Woak 

                        День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
Самарянки 

 22 травня 10:00 ран. 
12:15 ран. 

 Служба Божа за парафіян  
Розважання над Св. Письмом                   

о. парох 

 Понеділок 
 

23 травня 6:30 веч. 
 
 

Молитва за Україну. Ісусова Молитва Матері в Мо-
литві 

 Вівторок 
 

24 травня 6:30 веч. Молитва за Україну. Вервиця парафіяни 

 Середа 
 

25 травня 10:00 ран.                       + Дарія Пукач    Оля Кучерин 

 Четвер 
 

26 травня                 

 П’ятниця 
 

27 травня 6:30 веч. Молитва за Україну. 
Молебень до Богородиці 

о. парох 

 Субота 
 
 
 
 

28 травня 10:00 ран. 
+Володимир Скоропис 

Daria 
Ficaj 

 Неділя  
Сліпородженого 

29 травня 10:00 ран. 
12:15 ран. 

Служба Божа за парафіян  
Розважання над Св. Письмом                   

о. парох 
 

PAYPAL.COM 
Donate to Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma, Ohio 
Help support Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma, Ohio by donating or sharing with your friends.  

 

 Асоціація Клівленд Майдан відновлює збірку грошей для захисників України в нашій церкві.  Волонтери  Клів-
ленд Майдану , які зараз перебувають в Польщі куплять там необхідні речі і перевезуть в Україну.  Будь ласка, 
не приносьте ніяких предметів, якщо ви хочете допомогти, ви можете принести готівку до нашої церкви або 

пожертвувати через наших надійних партнерів-волонтерів за посиланням нижче https://www.paypal.com/donate/... . 
Українська католицька єпархія Святого Йосафата в Пармі, штат Огайо. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpaypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DCZJ4TKWE9QKXJ%26source%3Durl%26fbclid%3DIwAR19urBH4sdBA4Bdy5DD_JTpBtHOIUQcQquGwK3ZiuJUD_emCUJFyPXrwjA&h=AT2q3B8qqDnGo_WUjwmNHssBoKsZJ2tYPx8N9r4WjaGDHTMqpTMms1fhcF_ifuzrQp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpaypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DCZJ4TKWE9QKXJ%26source%3Durl%26fbclid%3DIwAR19urBH4sdBA4Bdy5DD_JTpBtHOIUQcQquGwK3ZiuJUD_emCUJFyPXrwjA&h=AT2q3B8qqDnGo_WUjwmNHssBoKsZJ2tYPx8N9r4WjaGDHTMqpTMms1fhcF_ifuzrQp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpaypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DCZJ4TKWE9QKXJ%26source%3Durl%26fbclid%3DIwAR19urBH4sdBA4Bdy5DD_JTpBtHOIUQcQquGwK3ZiuJUD_emCUJFyPXrwjA&h=AT2q3B8qqDnGo_WUjwmNHssBoKsZJ2tYPx8N9r4WjaGDHTMqpTMms1fhcF_ifuzrQp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DCZJ4TKWE9QKXJ%26source%3Durl%26fbclid%3DIwAR23xP1NX8cHq4ZvIgUHbkkB6mZ9Tw8wFfJjGR2-RpnqxBz-6_krA7EkZJY&h=AT1CHPlDRuI-C9ksKQoglZX8gVkTX5vAZavLVKrpq70jBEt6WuoaYJaNQcMj4f


 

Сьогодні, в неділю 22 травня о 2 год. дня  в День Героїв України  
в  нашій парафії відбудеться вшанування наших героїв. В програ-
мі - концерт за участю місцевих митців.Всі зібрані кошти будуть 
передані на допомогу Україні. ЗАПРОШУЄМО! 

  

 

 
 

 

ОПОВІДЬ 2  
4 червня 2022 року Божого мають намірення вступити в стан подружній Павло Ма-
цко, стану вільного - народився 3 липня 1995 року в Тернополі, син  Андрія і Надії 
Мацко та Олена Цюрпіта дочка Василя Цюрпіти та Наталі Цюрпіти ( Євчин) - ста-
ну вільного,  народилася 14 жовтня 1997 року в місті Калуш Івано- Франківської 
області . Проживає в Broadview Hts. OH Якщо є перешкоди відносно прийняття 
цього шлюбу просимо повідомити. Шлюб - 4 червня 2022 року в церкві Покрова 
Пр. Богородиці м Парма. 

 Місяць травень є приурочений почитанню Пречистої Діви Марії. 
Протягом цього часу кожної п’ятниці в нашому храмі  відправля-
ються Молебні до Богородиці.  Особливо в цей важкий для України 
час війни є велика потреба заступництва та покрову Матері Божої.  

УВАГА! Сьогодні о 12 год. 15 хв.в нашій церкві буде порведено розважання над сто-
рінками Святого Письма . Запрошуємо всіх для глибшого пізнання Богом натхненої 
Книги . 

  

 КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ. 
Єпархія Св. Йосафата в Пармі організовує інформаційну зустріч. Сьогодні, в неділю 

22 травня, 2022 о 12.30 по обіді відбудеться зустріч з еміграційними адвокатами від 
Карітасу католицької єпархії в Клівленді в парафії Покрова Пресвятої Богородиці, 

які повідомлять українську громаду про процедуру отримання статусу біженця у 

США та про програму прийому українських біженців. Ласкаво запрошуємо всіх ба-
жаючих. 

 УВАГА! Звертаємось з проханням до парафіян, які ма-
ють бажання прийняти прочан в часі Всеамериканської 
Прощі, зголоситись до отця-пароха, а також дуже проси-
мо всіх парафіян і прихожан (особливо нашу молодь) 
взяти активну участь у підготовці і проведенні цього ва-
жливого духовно-відпочинкового заходу. 

 Наша парафія сердечно дякує пані Юлі Лаврів і її родині, 
пані Євгенії Ковальчик, а також родині, яка просила не афі-
шувати свого прізвища,  за пожертвувані цінні три грецькі 
фелони для церкви. “Ваша вартісна жертва є виявом любові 
до Бога,  піклування за парафію і добрим прикладом наслі-
дування для інших наших вірних. « Блаженні Милосердні, бо 
вони зазнають Милосердя» (Мт. 5,7).  

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу, починаючи з 5 
год. вечора. Просимо всіх бажаючих, особливо  молодь, підтримати ва-
жливий парафіяльний проект. 



 

 

                                               
 

 

 



                       ПРОЕКТ ПРОГРАМИ  ІV ВСЕАМЕРИКАНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОІЇ 
ПРОЩІ 

Парафія Покрова Пресвятої Богородиці 3,4,5 червня 2022 року 
 

                                    « У ХРИСТІ НАША НАДІЯ, ЗАХИСТ І ЗЦІЛЕННЯ» 
 
«Розбитих серцем Він лікує і їхні болючі рани перев'язує». Псалом 147:3 
 
ДЕНЬ 1 
 
П’ятниця 3-го червня 
• 17:00 - 18:00 Приїзд перших прочан. 
• 18:30 Молебень до Богородиці. Наука Митрополит Борис Гудзяк. 
• 19:30 Спільна вечеря, пісня при ватрі, знайомство, спілкування, приготування до 
головної програми суботнього дня. 
• 21:00 Поселення в готелях, розбиття наметів. 
• Нічна адорація. 
 
ДЕНЬ 2 
 
Субота 4-го червня 
• 7:00 Ранкова молитва. Сповідь. 
• 8:00 Свята Літургія. Нагода до сповіді. 
• 9:00 Сніданок. 
• 10:00 Перша наука:  . 
• 11:00 Вільний час: активний відпочинок - спортивні змагання, ігри для дітей (час 
особистої молитви для людей старшого віку). 
• 13:00 Обід, нагода до спілкування і знайомства. 
• 14:00 Друга наука:   . 
• 15:00 Праця в малих групах, читання і розважання над Св. Письмом, особисті свід-
чення. 
• 17:00 Третя наука:   . 
• 18:00 Культурно-мистецька година, творчий вечір. 
• 19:30 Вечеря, “Духовна вікторина”, перегляд духовних відеоматеріалів. 
• 21:00 Ватра, відпочинок з піснею, поселення в готелях і наметах. 
 

ДЕНЬ 3 
 
Неділя 5-го червня 
• 7:00 Ранкова молитва. Сповідь. 
• 8:00 Сніданок. Вільний час, ігри, спілкування. 
• 9:00 Молитва “Матерів в Молитві”. 
• 10:00 Архієрейська Свята Літургія і завершальна наука-проповідь. Нагода до спо-
віді. 
• 12:00 Дитячий міні концерт (подяка парафії від найменших прочан). Перекуска. 
• 13:00 Завершення прощі. 
Від’їзд прочан до дому. 
Добирання власне або автобусами по мірі укоомплектування груп. Проживання в 
готелях (напр.: https://www.airbnb.com/a )  і для бажаючих в наметах на мальовни-
чій посілості парафії Покрова Пресвятої Богородиці, для того є всі побутові умови і 
зручності. 
Увага!!! Оргкомітет прощі для належної організації побуту і харчування прочан, 
просить всіх бажаючих, або їх представників зголоситися тут у події або за тел: 
Парма: 216 524 0918 



   

             

 

 

 

Тропар (г. 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. 

Тропар (г. 4): Настав день свята світлого,* місто Барі радіє і з ним вся вселенна ликує піс-
нями і співами духовними.* Днесь бо священне торжество перенесення чесних і багатоці-
лющих мощів святителя й чудотворця Миколая,* як сонце незаходиме, возсіяло світлозо-
ряними лучами* і розганяє темряву спокус і бід від тих, що з вірою взивають:* Спасай нас 
як заступник наш великий, Миколаю. 

Слава Кондак (г. 3): Як звізда зійшла від сходу до заходу,* так мощі твої, святителю Мико-
лаю,* а море освятилося твоїм шестям* і город Барі приймає через Тебе благодать,* бо за-
для нас ти явився як чудотворець найкращий, предивний і милостивий. 

І нині: Кондак свята (г. 4): В переполовення законного празника, всіх Творче і Владико,* 

до предстоящих глаголив Ти, Христе Боже:* Прийдіть і зачерпніть воду безсмертя.* Тому 
до Тебе припадаємо і вірно кличемо:* Щедроти Твої даруй нам,* бо Ти є джерело життя 

нашого. 

Прокімен (г. 4): Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти . 

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

І святому (г. 7): Возхваляться преподобні у славі і возрадуються на ложах своїх. 

АПОСТОЛ: 

Ряд: Діяння  11, 19-26; 29-30. 

 Святому: Євреїв13, 17-21  

Алилуя (г. 4): Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і справедливости . 

Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня . 

І святому (г. 2): Священики Твої зодягнуться в праведність і преподобні Твої возрадують-

ся 

ЄВАНГЕЛІЄ: 

Ряд: Івана 4, 5-42  

Святому: Лука 6, 17-23.  

Замість Достойно, приспів: Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. I знову 
кажу: Радуйся. Твій Син воскрес тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув Він. Люди, 
веселіться. 

І ірмос (г. 1): Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на Тобі возсіяла. Радій 
нині й веселися, Сіоне. А Ти, Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення Твого. 

Причасний: Хто їсть Мою плоть і п’є Мою кров, у Мені перебуває і Я – в ньому, сказав Го-
сподь  

 Алилуя, тричі. 


