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3 липня, 2022 року  

  
  3 Неділя по ЗСД  

Ап. – Римлян  5.1-10 

Єванг. Матея  6,22-33. 

 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
26 червня, 2022 року  

 
2 Неділя по ЗСД  

 

  

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


Вітаємо з Днем Народження! 

27 червня— Володимир Чепак 
28 червня -- Ілля Сенчина 
1 липня --- Дутка Григорій 
1 липня— Чепак Ольга 
1 липня — Тендицький Ігор 
3 липня — Дроздовська Таня 

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.  
 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 Малюцу, Мігелич Михайла, Луців Степана, 

Лобай Ярославу, Палку Марію, Еmilie Woak 

                        День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

2 Неділя  

по ЗСД  

26 червня 
  

10:00 ран. 
12:15 ран. 

 Служба Божа за парафіян. 
Розважання над Св. Письмом                   

о. парох 

 Понеділок 
 

27 червня 10:00 ран. 
6:30 веч. 

 
 

+Катерина... 
Молитва за Україну. Іс.Молитва 

Родина Яніга 
Матері в молитві 

 Вівторок 
 

28 червня 10:00 ран. 
6:30 веч. 

 

+ Даниїл (9 днів) 
Молитва за Україну. Вервиця 
 

Маруся Луцишин 
парафіяни 

 

 Середа 
 

29 червня                               ---  

 Четвер 
 

30 червня                               ---  

 П’ятниця 
 

1 липня 9:00 ран. 
6:30 веч. 

+ Орися-Оксана 
Молебень до Богородиці 

Молитва за Україну 
 

Віра Іваницька 
о. парох 

 Субота 
 
 
 
 

2 липня 10:00 ран 
 

 + Роман, +Любов, +Василь... Володимир Пронь 

  3 Неділя  

  по ЗСД  

3 липня 10:00 ран. 
12:15 ран. 

Служба Божа за парафіян. 
Розважання над Св. Письмом                   

о. парох 

 

 

 Асоціація Клівленд Майдан відновлює збірку грошей для захисників України в нашій церкві.  Волонтери  
Клівленд 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%2Fwww.paypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DCZJ4TKWE9QKXJ%26source%3Durl%26fbclid%3DIwAR23xP1NX8cHq4ZvIgUHbkkB6mZ9Tw8wFfJjGR2-RpnqxBz-6_krA7EkZJY&h=AT1CHPlDRuI-C9ksKQoglZX8gVkTX5vAZavLVKrpq70jBEt6WuoaYJaNQcMj4f
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


Уцьому році відбудеться традиційний парафіяльний фестиваль 5, 6, 7 серпня. 
Засідання фестивального  комітету сьогодні, 26 червня відразу після Служби Божої. 

 Вітаємо новоохрещених Timothy-Mykyta Kyryk  і Silvi Tvardovska. Нехай Ангел 
Хоронитель оберігає їх від злого. Бажаємо їм мирного неба, побожного 
християнського виховання, розкриття Богом даних талантів і доброї долі.  

 
 

 

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

 ГЛАВА УГКЦ У 120-ТУ ДОБУ ВІЙНИ: «ЗАСТЕРІГАЄМО ВЕСЬ СВІТ ВІД СПОКУСИ 
УМИРОТВОРЯТИ АГРЕСОРА, БО ЙОГО АПЕТИТ ТІЛЬКИ ЗРОСТЕ» 

 
Застерігаємо весь світ перед спокусою умиротворяти агресора, який пішов на нас війною. Бо кожен, хто 
намагатиметься це робити за допомогою компромісів чи поступок, – тільки підсичує апетит загарбника. На 
цьому наголосив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у своєму 

щоденному воєнному зверненні у 120-й день війни росії проти України.У цей день духовний лідер 
роздумував над плодом Святого Духа, який є життєво важливий, зокрема для українського народу 
сьогодні. Цим плодом Святого Духа є мир. «Ми багато чуємо про мир. Різні люди вчать українців, як треба 

миритися зі своїм ворогом. Ми боремося за мир і його захищаємо, навчаємо нашу молодь, наших дітей бути 
здатними до миру і примирення… А про що йдеться, коли ми говоримо про мир як про плід Святого 
Духа?» – запитує Блаженніший Святослав. Мир як дар Святого Духа є синонімом усякої повноти, 
переконує Глава Церкви, Господь Бог сотворив людину з певними прагненнями. Кожен із нас має потреби, 

мрії, і доки вони не здійсняться, доти ми не будемо мати миру, навіть тоді, коли людина домовиться про 
мирне співіснування зі своїм ближнім. «Тому що вповні здійснити всі її потреби, прагнення і мрії може 
тільки Господь Бог. Отже, коли людина у Дусі Святому знаходить повноту життя, здійснення всіх свої 

бажань саме в Бозі, лише тоді вона отримує мир. Та цей мир потрібно ще сприйняти, зрозуміти, що, окрім 
Бога, ніхто інший не може його нам дати», – вважає Блаженніший Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ  

 XIII Всеамериканський З’їзд «Матерів в Молитві».16, 17, 18 вересня цього 
року в нашій парафії відбудеться XIII Всеамериканський З’їзд «Матерів в 
Молитві». Тема  З’їзду - “Домашня Церква як дорога втілення Надії, до якої 
нас кличе Господь».  Інформація  подається в Додатку. 

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. 

  
Літо - час відпочинку!  
Вже декілька років парафія Покрови Пресвятої Богородиці проводить 

християнський табір для дітей.  Цей рік не виключення  1-2 липня ми радо 
запрошуємо всіх дітей віком від 5 до 12 років бути частинкою цих веселих, 

наповнених радістю, днів В програмі табору: спільна молитва , активні ігри

, урок катехизації , обід , година творчості  та багато 
цікавого.  
За детальнішою інформацією звертайтесь за телефонами 
440-212-9183 - Олена 
440-212-9182 - Люда. 

ОПОВІДЬ 2Мають намірення вступити в стан подружній Олеся Рабосюк, яка народилася 25 

грудня 1993 року в Клівленді штату Огайо з Олександром -Стефаном Зорій , який народився 21 
червня 1993 року в Медайні штату Огайо. Батько  Олесі - Олег Рабосюк, мама - Оксана Рабосюк 

(Твардовська). Батько  Олександра - Зенон-Стефан Зорій, мама- Тереса- Анна Зорій (Крофорд). 
Шлюб - 9 липня 2022 року в церкві Покрова. Якщо є перешкоди - просимо повідомити. 



 

 

 Тропар (г. 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 воскресінню твоєму, Христе,* слава 
царству твоєму,* слава промислові твоєму,* єдиний 
Чоловіколюбець. 

Слава: Кондак (г. 1): 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: Богородичний (г. 1): Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: 

Радуйся,* – з голосом воплочувався Владика всіх* у Тобі, 

святім кивоті,* як рік праведний Давид:* Явилася Ти ширша 
небес,* що поносила Сотворителя твого.* Слава тому, що 

вселився в Тебе,* слава тому, що пройшов із Тебе,* слава тому, 

що визволив нас Різдвом твоїм. 

Прокімен (г. 1): Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали 
ми на Тебе. 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить 

похвала 

АПОСТОЛ - Римлян 2, 10-16.  

Алилуя (г. 1): Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені. 

Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість 

помазаникові своєму Давидові і сімені його до віку. 

ЄВАНГЕЛІЄ - МАТЕЯ - 4, 18-23.  

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

Алилуя, тричі.  

 



                


