
 

Наступна неділя 
19 листопада, 2017 

 

 24-та Неділя 
після Зіслання 

Св. Духа 

Глас 5.  

Ап. – Еф. 2.14-22          

 

Єв. –Лк. 8.41-56 

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 

23-а Неділя після Зіслання Св. Духа     , 
12 листопада, 2017 



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

З 12 листопада по 19 листопада 2017 р.Б. 

Вітаємо з Днем Наро-
дження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 
Неділя   

 
12 листопада 

10:00 am 
11:30 аm 

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

 

о.парох 
 

 
            Понеділок 

 

 
13 листопада 

 
 

 
— 

 

Вівторок 14 листопада 10:00 am +Марія,+Василь,+Микола... Таня Дроздовська 

 
Середа 

 

 
15 листопада 

 

  
— 

 

 
Четвер 

 

 
16 листопада 

  
— 

 

 
П’ятниця 

 
17 листопада 

  
— 

 

 
Субота  

 

 
18 листопада 

 
10:00 am 

 
 

 
+Юля(9днів) 

 
о.Михайло, 

родина 

 
 Неділя   

 
19 листопада 

10:00  am 
12:15 pm 

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

 

о.парох,          
Владика Роберт 

 

Бажаємо 
Вам багато 
щасливих і 
Богом бла-
гословенних   
років жит-
тя, здоров’я 

і здійснення 
всіх Ваших 
мрій! 

 14 листопада - Ірина Сюрко 
 14 листопада   Людмила Ціхольська 
 15 листопада - Надія Балух (ювілей) 
 15 листопада -Катерина Кловер  
 17 листопада - Володимир Сироїжка 
 17 листопада - Галина Дутка 
 18 листопада - Ольга Квасниця   



Просимо парафіян долучитись до організаторів проведення недільних 
обідів . Це є час , який дає нагоду перебувати за спільною трапезою з 
численними нашими парафіянами і прихожанами 

 

Продовжуємо виготовляти вареники в середу.  Потрібно більше робочих 

рук тому , що більше заказів. Будемо чистити картоплю у вівторок . 

ВІДЗНАЧЕННЯ ГОЛОДОМОРУ Вшанування жертв Голодомору 

1932 – 33 років в Україні відбудеться  в суботу 18 листопада панахи-
дою в Соборі Св. Йосафата та програмою від учнів “Рідної Школи” 

та школи ім. Т. Шевченка з Св. Володимира. 

 

 

У середу 8 листопада відсвяткував своє 90 – ліття від дня народ-

ження Mонсіньйор Михайло Польовий. Бажаємо отцю Михайлу 
щедрих Божих Ласк у здоров’ї і спасінні на Многії і Благії літа! 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в 
парафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під Покро-
вом Богородиці”.   Запрошуються усі бажаючі  19 листопада о 5:30 веч.  
Друга наука-”ВИХОВАННЯ  ДІТЕЙ І ЯК ЦЕ  РОБИТИ “Вхід, кава і  пе-
чиво — безкоштовні!  

 

Розклад занять катехитичних класів 
Садочок 3-5р.--6.15-7.00 pm - Оксана Сенчина 
6-7р.--6.15-7.00 рм - Руслана Василишин 
Клас до Св.Причастя-6.15-7.00 pm-Аня Кукало. 
Клас 8-9р.-5.30-6.15 рм-- Надя Скабик 
Клас9-10p.--5.30-6.15 рм --Оленка Корендій 
Клас 12-13р.-6.15-7.00 рм --отець Михайло.  
Клас 14 р.і старші -7– 7.45 pm-- Oксана Коровай 
 Розклад занять дитячого хору: 
МОЛОДША  ГРУПА -- 5:30 . СЕРЕДНЯ ГРУПА -- 6:15. СТАРША ГРУПА --7:00. АНСАМБЛЬ --7:45  

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

В неділю 5 листопада в нашій церкві уділено Тайну Хрещення і Миропо-

мазання Давиду (Юстиніяну) Дудар .Нехай Господь благословить ново-
охрещеного і перебуває з ним протягом цілого його життя. Многая літа! 

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК СОБОРУ СВЯТОГО ЙОСАФАТА Відзначення 

150 - ліття проголошення канонізації  Свмч . Йосафата. Сьогодні ,в 
неділю 12-го листопада—храмовий празник Святого Свмч. Йосафата.   

Запрошують на Божественну Літургію і святковий обід в Астродомі. 
Квитки за ціною 25 $ можна придбати в офісі катедри. 

Увага ! Сьогодні розважання над сторінками Св. Письма розпочинаються       
в11год. 30 хв. 

 

 



  
 
 

 
 

              
 

         Тропар воскресний, глас 6:   Ангельські сили на  
гробі Твоїм * і ті, що стерегли, змертвіли, * і стояла Марія у гробі, 
* шукаючи пречистого тіла Твого. * Полонив Ти ада, та не споку-
сився ним, * зустрів єси Діву, даруючи життя. * Воскреслий з мерт-
вих Господи, слава Тобі. 
 
Слава:  Кондак,  глас 6:  Життєначальною  долонею * умерлих із 
мрячних долин * Життєдавець воскресив усіх — Христос Бог, * 
воскресення подав людському родові. * Він бо всіх Спаситель, вос-
кресення і життя, і Бог усіх. 
 
І нині: Богородичний.  Заступнице християн непостидна, молитве-
нице до Творця незамінна, * не погорди голосами молінь грішни-
ків, * але випереди як благая з помміччю нам, що вірно співаємо 
Тобі: * поспішись на молитву і скоро прийди на моління, * заступа-
ючи повсякчас, Богородице, тих, що почитають Тебе. 
 
Прокімен, глас 6:  Спаси, Господи , людей Твоїх і благослови на-
сліддя Твоє. 
Стих:  До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався 
Ти мовчки від мене. 
 
Апостол: 2 Ефесян 2, 4-10 
 

Алилуя:  Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом Бога небе-
сного оселиться 
Стих:  Скаже Господеві, заступник мій єси і прибіжище моє, Бог 
мій, і надіюся на Нього. 
Євангеліє: Лука 8, 26-39 

Причасний:Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх. Али-
луя (3). 
 
          
 



                                                    

      Божественна Літургія – основа й вершина життя християнської спільноти  
 
343 «Це чиніть на мій спомин, бо кожного разу, як їсте хліб і п’єте цю чашу, Мою 

смерть звіщаєте, Моє воскресіння сповідуєте»287. У Христі людська природа бере 
участь у Божій природі (див. 2 Пт. 1, 4). Христос дарує кожному, хто вірує в Ньо-

го, причасність до Божого життя. Це таїнство Причастя Христос звершив на 

Тайній Вечері, явив у Пасхальному таїнстві, й звершує його в богослужіннях 

Церкви «нині, і повсякчас, і на віки вічні». 344 Вершиною богослужбового життя 

Церкви є Божественна Літургія (з грецької літургія – «спільне діло») – служіння 
Бога людям і людей Богові. На Божественній Літургії (або Службі Божій) Бог 

Отець уводить нас у повноту Свого життя, даруючи нам Свого Сина. Син же да-

рує нам Себе Самого на поживу в трапезі Слова й трапезі Тіла й Крові, щоб ми 

стали з Ним «співтілесні та співкровні»288 й мали участь у Його Божестві. Церк-
ва, приймаючи цей дар Христовий у Святому Дусі, відповідає Йому приношенням 

себе самої, щоб Він жив і діяв у ній як у своїм Тілі. Отак Христос, Глава Церкви, 

разом із Церквою, яка є Його Тілом, приносить Отцеві у Святому Дусі хвалу й 

благодарення за здійснене спасіння. 345 У Божественній Літургії, яка складається 
з Проскомидії, тобто при- готування дарів, Літургії Слова і Літургії Євхаристії, 

звершується таїнство спасіння – поєднання Бога і людини у Христі (див. Еф. 1, 

10), «будування Христового Тіла» (Еф. 4, 12). Як на Тайній Вечері Христос насам-

перед повчав апостолів словом, а відтак увів їх у таїнство своїх Тіла і Крові, так і в 

Божественній Літургії Христос повчає спільноту вірних, живить їх своїм Словом 
та чинить учасниками Євхаристійної трапези. Християнин уводиться в це таїнство 

через слухання Слова Божого і причастя Господнього Тіла і Крові. 1. Приготуван-

ня до Божественної Літургії 346 Перед Божественною Літургією священнослужи-

телі промовляють Вхідні молитви й зодягаються в богослужбові ризи. У Вхідних 
мо- 287 Служебник, Божественна Літургія святого отця нашого Василія Великого, 

анафора. 288 Кирило Єрусалимський, Містагогійні проповіді, 4, 1; 4, 3. Ka-

texizm_2012 [v.2.indd 119 07.08.12 07:28 120 литвах священнослужителі моляться 

перед іконостасом про прощен- ня прогрішень і, усвідомлюючи людську неміч, 
благають Господа, за- ступництвом Пресвятої Богородиці, скріпити їх на цю служ-

бу. 347 Значення і символіку всіх богослужбових риз добре розкриває молитва на 

облачення стихаря: «Як на жениха, положив на мене вінець і, як невісту, украсив 

мене красою». На Літургії священик представляє Христа-Жениха перед спільно-
тою і Невісту-Церкву перед Богом. а. Проскомидія 348 Зодягнений у богослужбові 

ризи священик приступає до здійснення Проскомидії. Проскомидія (із грецької 

приношення або предложен- ня) вводить спільноту вірних у Божественну 

Літургію. Свою назву Проскомидія бере від давнього звичаю вірних приносити на 

Службу різні дари. Хліб і вино вживали для Євхаристії, а інші дари признача- лися 
для потреб нужденних та священнослужителів. Так євхаристійне зібрання вірних 

мало й суспільне значення взаємного обміну дарами (див. Ді. 3-4). Саме тому Ве-

черя Господня називалася Вечерею любові (грецькою аґапе) (див. 1 Кр. 11). 349 

Основою Проскомидії є приготування хліба і вина, адже саме їх ужив Христос під 



  
 

            
хліба і вина, адже саме їх ужив Христос під час Тайної Вечері. Хліб і вино є Бо-

жими дарами і плодами праці людських рук. У Старому Завіті хліб мав значення 

того, що найнеобхідніше для життя, а вино – свята, радості душі перед Господом. 
Хліб і вино становили основу того бенкету, на якому Божа Мудрість дає Себе в 

поживу вірним (див. Прип. 9, 5; Сир. 24). У Новому Завіті на Тайній Вечері Хри-

стос подав хліб і вино як дар Себе за життя світу. Ми ж у відповідь приносимо 

хліб і вино на знак дару нашого життя Христові. 350 Проскомидія звершується на 
приготованих для Літургії хлібинах – просфорах (із грецької принесене). Із прос-

фори священик вирізає агнця і кладе його на дискос. Вирізання агнця супровод-

жується словами з пророцтва Ісаї про заколення ягняти (див. Іс. 53, 7). Христос є 

пасхальним Агнцем, що бере на себе гріх світу (пор. Йо. 1, 29). На агнці, виріза-

ному з просфори, витиснено слова «ІС ХС НІКА» (з грецької Ісус Христос пере-
магає), що є прообразом повноти «будучого віку», про яку писав святий Павло: 

«Якже все Йому буде підкорене, тоді й сам Син підкориться Тому, що Йому 

підкорив усе, щоб Бог був усім в усьому» (1 Кр. 15, 28). Вливання до чаші вина і 

води символізує те, як із пробитого списом боку Христа «потекла кров і во-
да» (пор. Йо. 19, 34). Свя- Katexizm_2012 [v.2].indd 120 07.08.12 07:28 121 тий 

Йоан Золотоустий повчає: «Ця кров і вода є символами хрещення і таїнств 

(євхаристійних дарів). З цих двох народжена Церква […]. З боку Христового Бог 

створив Церкву, як з боку Адамового створив Єву»289. 351 Священик кладе 
агнця у центрі дискоса на знак того, що воплочений, розіп’ятий і воскреслий Хри-

стос – осердя всесвіту й історії. Праворуч агнця кладе частичку на честь Пресвя-

тої Богородиці, ліворуч – дев’ять частичок на честь ангельських сил і святих. 

Нижче агнця покладає частички за живих, а ще нижче – за усопших; священик 
поіменно згадує тих, за кого вірні подавали прохання про молитву. Покладання 

части- чок біля агнця на дискосі показує, що Христос збирає навколо Себе всю 

Церкву. 352 Під час покривання й кадження дарів на завершення Проскомидії свя

- щеник згадує про участь усього всесвіту у Христовому спасінні та в Літургії, пе-

релічуючи кадило, звізду, вселенну, ріки, хвилі морські, небеса, всю землю, світ 
Божий. Усе це є висловом Божої краси й сили, усе приймає благословення Боже, 

усе співає Йому хвалу 

 

КАТЕХИЗМ Української Греко-Католицької Церкви «ХРИСТОС – НАША ПАСХА»  

 

 
 
 
 
 
 
 


