
 

Наступна неділя 
 

4 березня, 2018 
 

 2 неділя       
Вел. Посту 

 
Апостол: 

 
Євреїв. 1.10-2.3    

 
Євангеліє: 

 
Марко  2.1-12 

 
 

 
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 
              pokrova-church.com  

Тел. (216)-524-0918 
Hall Rental  216-536-3418 

Kitchen (216)-524-6871 

25 лютого, 2018 р. Б. 
 

         1 неділя Вел. Посту              
Неділя Православ’я 

 

http://pokrova-church.com/


Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Кловер Катерину,Кріслату Ма-
рію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Савчак Орисю, Сікорську Ма-
рію , Палку Марію, Стасишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську 
Катерину,Емілі 

З 25 лютого по 4 березня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 2 березня— Бережанський Іван 
2 березня — Козловська Катерина 
3 березня— Клим Людмила 
3 березня—Магура Володимир 
3 березня— Олійовський Тарас 
 
 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом бла-
гословенних   років 
життя, здоров’я і здійс-
нення всіх Ваших 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

25 лютого  10:00 ран. 
12:15 дня  

 

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

 

о. парох 
Вл.Роберт 

Понеділок 
 

26 лютого    
— 

 

Вівторок 27 лютого    
— 

 

Середа 28 лютого  5 веч. Літургія Передосвячених 
Дарів 

Панахида 

о. парох 

Четвер 1 березня   
— 

 

П’ятниця 2 березня 4 веч. Літургія Передосвячених 
Дарів 

Панахида 

о. парох 

Субота  3 березня 10 ран. 
 

† Сорокоусти . Парастас  
 

о. парох 

Неділя 
 

4 березня 10:00 ран. 
12:15 дня  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

о. парох 
Вл.Роберт 



 

 

КАТЕХИТИЧНІ НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКА ДО ПАСХИ І ПЕРШОГО СВ.ПРИЧАСТЯ . 
В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах і підготовка до 
ВЕЛИКОДНЯ і Першого  Святого Причастя. Цього року Перше Урочисте Причас-
тя — 20 травня.   Прохання батьків забезпечити явку дітей .  
 

В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки, які проводитиме 
отець Всеволод Шевчук, адміністратор парафії Святого Духа міста Акрон . Реколек-
ції  відбудуться з 16 по 18 березня в нашій церкві . Детальніша інформація буде по-
дана пізніше . 

 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти уч-
асть у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаю-
чи з 9 лютого до 23 березня . Організовуємо роботу      у 2 змі-
ни .  Також дуже просимо спекти солодке печиво . 

В п’ятницю 27 квітня о 6 год. Веч. В нашій парафії відбудеться презентаці-
якниги отця Богдана Праха” Духовенство Перемиської єпархії та апос-

тольської адміністрації Лемківщини” 

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річних 
зборів  в неділю 18 березня 2018 року о 12 год. дня  .Членам парафіяльної 
ради і керівникам прицерковних організації приготовити надруковані зві-
ти за проведену роботу протягом календарного року.            2 збори членів 
Номінаційної комісії  25 лютого в 11:45 ранкув офісі. 

Продовжуємо виготовляти вареники у середу з 5 години веч. Також потрі-
бна допомога чистити картоплю у вівторок . 

УВАГА! У вівторок 27 лютого о 6 год. веч. розпочнеться чергове засідання членів 
президії парафіяльної ради , а о 7 год. веч.— парафіяльної ради . Просимо не пропу-
скати засідань. 

В середу 21 лютого на 91-році життя після тяжкої довгочасної хвороби 
відійшов у вічність наш парафіян Степан Галай. Похорон відбувся  в 
п’ятницю 23 лютого на нашому цвинтарі. Зберігаймо  память про цю по-
божну і милосердну особу і молімся за його безсмертну душу. 

Сорокоусти– це Великопосне поминання наших рідних померлих.  Під 
час Великого Посту відправляються Літ.Передш. Дарів з чином Панахи-
ди в середу і пятницю і задушні Служби Божі і парастас кожної суботи.  
Просимо написати імена померлих з Ваших родин на вкладеному лист-
ку, а також вказати хто жертвує.  Цей листок просимо  в конверті відда-
ти пароху. 

УЗО ласкаво запрошують на Шевченківське свято, яке відбудеться у не-

ділю, 11 березня2018 р.о 3 год. Дня в парафіяльній залі нашої церкви. За-
прошують  розділити  радість української мови разом. 

Сьогодні о 12:15 дня в нашій церкві розпочнуться розважання над сторінками Свя-

того Письма. Запрошуємо глибше пізнавати Слово Боже 



 
 
 
 

Слава: 
 
 
 
 
 

 Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові, * від Діви  ро-
джене на спасення наше, * оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо бла-
гословив плоттю зійти на хрест * і смерть перетерпіти, і воскреси-
ти умерлих * славним воскресенням Своїм. 
І празника, глас 2: Пречистому образові Твоєму поклоняємося, бла-
гий * просячи прощення прогрішень наших, Христе Боже, * бо во-
лею благоволив єси плоттю зійти на хрест, * щоб ізбавити тих, що 
їх створиє єси від неволі ворожої. * Тому благодарственно кли-чемо 
Тобі: * Ти радістю сповнив усе, Спасе наш, прийшовши спасти світ. 
Слава і нині: Кондак , глас 8: Неописанне Слово Отче * із Тебе, Бо-
городице воплоченням описалося і, осквернений образ у давнє зо-
бразивши, * з божественною добротою з’єднало, * та, ісповідую-чи 
спасення, ділом і словом ми це являємо. 
 
Прокімен, глас 4, пісня Отців: Благословен єси, Господи, Боже от-
ців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки. 
Стих : Бо праведний єси в усьому, що створив Ти нам. 
 
Апостол: До Євреїв 11, 24-26, 32-40, 12, 1-2.  
 
Алилуя, глас 4 : Мойсей і Арон між єреями Його і Самуїл між ти-
ми, що призивають ім’я Його. 
 
Стих:  Сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч 
 
Євангеліє:  Івана 1, 43-51. 
 
Замість “Достойно” - “Тобою радується...” 
 
Причасний:  Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх. . 
Алилуя (3). 



            

 

 

 

 

 

 

 Блаженніший Святослав: «Молитва, піст і милостиня – три правила      
Великого посту» 

 

«Ці три правила – молитва, піст і милостиня. Ми входимо в час Великого посту як 

час великої молитви, зокрема покаянної молитви. Я хочу заохоти і запросити всіх 

віруючих людей, усіх вірних нашої Церкви в цей час руху до Пасхи Господньої 

присвятити більше часу Богові, особистій розмові з Ним», – сказав Блаженніший 

Святослав. 

Молитва, вважає Глава Церкви, – це ніщо інше, як глибоке особисте спілкування 

людини з Богом. «Чи це буде особиста молитва, чи спільна молитва, знайдімо час 

для Бога, посвятімо Йому час Чотиридесятниці і відкриймо до Нього своє серце, 

свої думки, свої болі, свої рани. У Його руки вкладімо всі наші потреби. Спілкуймо-

ся з Ним», – закликав Глава УГКЦ. 

Друга умова – сам піст. «Ідеться про стриманість від усього того, що відволікає 

нас від спілкування і зустрічі з Богом. Відмовмося в час Великого посту від усього 

того, що нас відволікає і розсіює. Пізнаймо свої духовні вади. Станьмо до бороть-

би з нашими пристрастями. Відмовмо собі в тому, що веде нас до гріха. Нехай ця 

здержливість буде нашим постом душі й тіла», – відзначив духовний лідер греко-

католиків. 

Милостиня – третя і дуже важлива складова часу посту. «Чинімо діла милосердя, 

– закликав Блаженніший Святослав, – звернімо наш погляд до потребуючих на-

ших ближніх. Коли ми спілкуємося з Богом, то вчимося відчувати Його присут-

ність. У тих людей, які є потребуючими, навчімося бачити присутнього вічного жи-

вого Бога, який сказав: те, що ви зробили одному з найменших, ви мені зробили. 

Тому в той час даймо милостиню, відмовляючись, можливо, від якихось задово-

лень і розваг; те, що нам залишилося, даймо як милостиню убогим і потребую-

чим». 

«Бажаю всім глибокого духовного досвіду, досвіду близькості Бога, досвіду пробу-

дження і духовного оздоровлення, досвіду милосердя. Нехай Господь Бог поможе 

нам і зблизить нас до себе», – побажав Глава УГКЦ. 
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