
 

Наступна неділя 
 жовтня, 2017 

 

 18-та Неділя 
після Зіслання 

Св. Духа 
Апостол:  

 
2 Коринтян 9,6-11 

 
Євангеліє : 

 
Лука 5,1-11 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

Українська Греко-католицька  Церква 

Покрова  Пресвятої Богородиці 
Pokrova Ukrainian Catholic Church 

6812 Broadview Rd. 
Parma, OH 44134 

Парох  о. Михайло Дроздовський 
Very Rev. Mykhaylo Drozdovskyy –pastor 

Веб-сторінка 
              www.pokrova-church.com 

Phone - (216)-524-0918 
Cell phone—440-390-2446 
Hall Rental  (216)-536-3418 

Kitchen (216)-524-6871 

17-а Неділя після Зіслання Св. Духа     , 
1 жовтня, 2017 



Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
    Кріслату Марію , Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, 
Корніка Євгена , Кловер Катерину,  Міґелич Надію,Мігелич Михайла ,Савчак Орисю, 
Сікорську Марію, Тарнавського Бориса,  Палку Марію ,Пасіку Гордія ,Чабана           
Євгена,Чапську Катерину,Емелі  

З 1 жовтня по 8 жовтня2017 р.Б. 

Вітаємо з 
Днем Наро-

дження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

16-а Неділя  після   
Зіслання Св. Духа 

 
1 жовтня 

 

9:00 am 
10:00 am 
12:15 pm 

 

Молитва “Матері в Молитві“.  
Служба Божа  

Розв. над стор.Св. Письма 
 

о.парох, 
Владика Роберт 

 
            Понеділок 

 

2 жовтня   
— 

 

Вівторок 3 жовтня 10:00 am +Марія Ровз родина 

 
Середа 

 

 
4 жовтня 

 
   

 
— 

 

 
Четвер 

 

5 жовтня   
— 

 

 
П’ятниця 

 
6 жовтня 

 
9:00 am 

 
+ Катерина Криськів, 

+Мирон 

 
Петро Шпалін 

 
Субота  

 

 
7 жовтня 

 
10:00 am 

 
+Олена Лішнянська (40 дн.) 

 
Родина               

Лішнянська 

17-а Неділя  після   
Зіслання Св. Духа 

8 жовтня 10:00  am 
12:15 pm 
5:30 pm  

 

Служба Божа за парафіян  
Розв. над стор.Св. Письма 

Духовна конференція 

о.парох,          
Владика Роберт 

 

 
Бажаємо Вам 
багато щасли-
вих і Богом 
благословен-
них   років 
життя, здоро-
в’я і здійснен-
ня всіх Ваших 
мрій! 

1 жовтня — Володимир Заготинець 
2 жовтня —Людмила Засідкович 
2 жовтня — Ростислав Козій 
3 жовтня — Зоряна Думич 
4 жовтня — Анна Мацко 
6 жовтня — Ігор Іваськів 
7 жовтня — Люба Василина 
8 жовтня — Ольга Горохівська 
8 жовтня — Стефа Захарій 

Саша Нечипорук, ранений в 2014 році на Майдані у Києві, вже переходив 2 операції коліна тут у 

Клівленді.  Тепер Саша повернувся до Клівленду щоб мати ще одну операцію.  За свої побути в 

Клівленді він перебував і дальше перебуває в домі однієї родини, але нам конечно треба помочі щоб 

дати цій родині хоча трохи відпочинку.  Пошукуємо людей/родини котрі моглиб нам помогти опікува-

тися пораненим хлопцем, хоч на якийсь час.Операція відбудеться незадовго, кілька днів він буде у 

лікарні (Cleveland Clinic), а опісля переходитиме регабілітацію що триватиме напевно ще кілька 

місяців.На це нам також потрібно людей щоб возити його на терапію. Дуже просимо вас - якщо ви 

моглиб нам допомогти в цій справі або може знаєте когось що може помогти - то дайте нам 

знати:Доктор Ігор Захарій  440-781-3183 або  440-572-0000 ihor@zachary123.com  Доктор Маруся 

Струсь  440-823-7076  docmarias@hotmail.com 

mailto:ihor@zachary123.com


Ведеться підготовка парафії до святкування парафіяльного празника По-
крова Пресвятої Богородиці і 80-річного ювілею з дня народження  Вла-
дики Роберта Москаля, яке відбудеться в неділю 15 жовтня Службою Бо-
жою, святковим обідом і урочистим концертом-виступом парафіяльного 
дитячого хору і запрошених виконавців . Квитки —в офісі парафії, в отця 
Михайла. Продаж квитків до 12 жовтня. Вартість квитка — $30 . В день 
святкування  квитки не продаватимуться . Для дітей вхід безкоштовний. 

 

 

 

 Продовжуємо виготовляти вареники в середу.  Також потрібна допомо-
га чистити картоплю у вівторок ввечері .  
 

 

 

Увага ! Сьогодні розважання над сторінками Святого Письма—початок   
о 12 год. 15 хв.  

 

Отець парох і парафіяни церква Св.ап.Андрія Первозванного у м.Парма штат 
Огайо  з нагоди  50-ти ліття  заснування своєї церкви. Запрошують на святко-
вий бенкет у суботу 7-го жовтня 2017. у залі церкви Св.Трійці і  на Архиєрей-
ську Св. Літургію у неділю 8-го жовтня 2017р. Ціна квитків для дорослих-
$65.00,  для дітей віком від 6 до 16 років — $30.00. і діти—безкоштовно.        Цієї 
неділі останній день продажу квитків. 

 

Дорогі батьки! Катехитичні заняття дітей всіх груп ,починаючи від 4 до 
12 років а також  підготовка до Першого Урочистого Причастя дітей 8-9 
років розпочинається о 5 год. 30 хв. Заняття дітей старших за 12 років 
— з 6 год. 15 хв. 
ПРОБА ДИТЯЧИХ ХОРІВ - згідно графіку , розробленого керівником 
дитячих хорів. Цей розклад діє  до свята Покрова Пр. Богородиці  .                   

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в па-
рафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під Покровом 
Богородиці”. Запрошуються усі бажаючі 8 жовтня о 5:30 веч. Вхід, кава і  
печиво — безкоштовні!  

ОПОВІДЬ 2. Мають намірення вступити в стан подружній наречені Лотецький  
Андрій і Морозович Оксана . Якщо є перешкоди відносно прийняття шлюбу, про-
хання повідомити отцю -пароху. Шлюб-14 жовтня в церкві Покрова Пр.Богородиці 

 

Діти нашої парафії разом зі своїми батьками і запрошуються на прощу        
22 жовтня Windsor, Ohio: World's Tallest Our Lady of Guadalupe. Відстань—

близько 40 миль . Молитва для Благословення і виїзд від парафії о 1 год.дня.            

За довідками звертатись до Іллі Сенчини і до Світлани Дерех. 

В 1-шу неділю місяця з 9 год. в нашій церкві молитва спільноти “Матерів в 
Молитві“. Віримо в силу материнської молитви , яка принесе мир для  дітей. 

 

http://www.roadsideamerica.com/location/oh


  
 
 

 
 
 

                              Неділя Після Воздвиження Чесного Хреста 
Антифон 1: 
Боже, Боже мій, зваж на мене, чому Ти оставив мене? * Далеко від спасення мого слова 
гріхопадінь моїх . 
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
Боже мій, закличу вдень і не вислухаєш, * і вночі, і не в безумство мені . 
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
А Ти у святому живеш, * хвало ізраїлева . 
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
Слава, і нині: 
 Єдинородний Сину… 
Aнтифон 3: 
Прийдіте, возрадуємося Господеві, * воскликніть Богу, Спасителеві нашому. 
Спаси нас, Сину Божий, розп`ятий на хресті, співаємо Тобі: Алилуя. 
Ідім перед лицем його з ісповіданням * і псалмами воскликнім йому. 
Спаси нас, Сину Божий, розп`ятий на хресті, співаємо Тобі: Алилуя. 
Бо Бог – великий Господь * і цар великий по всій землі 
Спаси нас, Сину Божий, розп`ятий на хресті, співаємо Тобі: Алилуя. 
Вхідне: Прийдіте поклонімся і пипадім до Христа. 
 Спаси нас, Сину Божий, розп`ятий на хресті, співаємо Тобі: Алилуя. 
Тропар: Глас 8. З висоти зійшов Ти, Милосердний, * погребення прийняв Ти тридневне, 
* щоб нас визволити від страстей. * Життя і воскресення наше, * Господи, слава Тобі. 
Тропар Воздвиження, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх * і благослови насліддя 
Твоє, * перемоги благовірному народові на супротивників даруй * і хрестом Твоїм * охо-
рони люд Твій. 
Слава......І нині... Кондак Воздвиження, глас 4: Зійшовши добровільно на хрест, 
оновленому людові Твоєму, Христе Боже, що носить Твоє ім'я, даруй Твої щедроти; зве-
сели силою Твоєю і дай перемогу над супротивниками Твоєму народові, щоб його до-
поміжною зброєю став Твій мир, непоборна перемога. 
Прокімен Воздвиження, глас 7: Прославляйте Господа Бога нашого і поклоняйтеся 
підніжжю ніг Його бо святе воно. 
Стих: Господь царює, нехай тремтять народи. 
Прославляйте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його бо святе воно. 
Апостол до Галатів 2.16-20             2 Коринтян 6.16-7.1 
Алилуя (тричі), глас 1:  
Стих: Пом’яни соньм Твій, що його придбав Ти іздавна .Стих: Бог же, Цар наш 
предвічний, вчинив спасіння посеред землі. 
Євангеліє Марка 8.34-9.1              Матея 15.21-28 
 

Замість Достойно: Величай, душе моя, пречесний хрест Господень. 
І ірмос, глас 8: Таїнственний рай Ти, Богородице, що невоздільно виростила Хри-
ста. Він на землі насадив хресне життєносне древо. Йому, що його нині возносять, покло-
няючися, Тебе величаємо. 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на виcотах . 
Другий: Знаменувалося на нас світло * лиця Твого, Господи. Алилуя, тричі. 


