
 

Наступна неділя 
26 листопада, 2017 

 

 25-та Неділя 
після Зіслання 

Св. Духа 

Глас 5.  

Ап. – Євр. 7.26-8.2          

 

Єв. –Ів. 10.9-16 

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 

24-а Неділя після Зіслання Св. Духа     , 
19 листопада, 2017 

21 листопада– Собор Архистратига Михаїла і всіх 
небесних сил безплотних 



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 19 листопада по 26 листопада 2017 р.Б. 

Вітаємо з 
Днем Наро-

дження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 
Неділя   

 
19 листопада 

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

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

Духовні науки 

о.парох 
Владика Роберт 

 
 

 
            Понеділок 

 

 
20 листопада 

 
6:00 pm 

 
Велика Вечірня з Литією 

 
о.парох 

Вівторок 
Собор Архистратига 

Михаїла  

21 листопада 10:00 am Служба Божа за парафіян  о.парох 

 
Середа 

 

 
22 листопада 

 

 
10:00 am 

 
Сл. Божа на всяке прохання 
Зеновій Голубець (ювілей) 

 
о.Михайло і родина 

 
Четвер 

 

 
23 листопада 

  
— 

 

 
П’ятниця 

 
24 листопада 

  
— 

 

 
Субота  

 

 
25 листопада 

 
 
 

 
— 

 
 

 
 Неділя   

 
26 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! 

 20 листопада — Ірина Грай 
 20 листопада  —  Михайло Букало                                         
                                                                            
20 листопада — Василь Кобрин 
21 листопада—Зеновій Голубець (ювілей) 
                                                                           
21 листопада —Михайло Дерех  
24 листопада - Андрій Федьків 
26 листопада — Люба Рудяк 
 
26 листопада — Євген Корнік 
26 листопада — Оксана Іванушкін 
 26 листопада  — Аркадій Продан (ювілей)  
 26 листопада  — Марта Житняк                                                           



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

 
 

 

 

Наша християнська спільнота сердечно вітає  одного із засновників і 

першого голову Парафіяльної Ради , яка 30 серпня 1973 році заінкор-
порувала  у штаті Огайо Парафію Покрова Пресвятої Богородиці , 

Доктора Зеновія Голубця з його 80-літнім ювілеєм .Шановний і доро-
гий ювіляре ,прийміть від  парафіян і прихожан низький уклін  і  

найщиріші слова вдячності за Вашу довголітню і жертвенну працю , 

служінню нашій християнській родині  і провідництву  діяльністю 
парафіяльної управи . Бажаємо Вам духовних творчих сил і наснаг, 

кріпості духа у міцному здоров’ї і довголітті  на славу Богові і  роз-
квіту  діяльності нашої парафії на МНОГІЇ і БЛАГІЇ ЛІТА! 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в парафії 
проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під Покровом Богоро-
диці”.   Запрошуються усі бажаючі  19 листопада о 5:30 веч.  
2 наука-”ВИХОВАННЯ  ДІТЕЙ І ЯК ЦЕ  РОБИТИ “ кава і  печиво — 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: Підготовка до св.Миколая 
МОЛОДША  ГРУПА -- 5:30 . СЕРЕДНЯ ГРУПА -- 6:15. СТАРША ГРУПА --7:00. АНСАМБЛЬ --7:45  

Повідомляємо усю Українську громаду про те, що згідні рішення нашого цвинтар-

ного комітету,який існує при церкві “Св.Андрія”,  цвинтар “Св.Ап.Петра і Павла” 
буде закритий для відвідування на протязі двох місяців (Січень і Лютий).     

Увага ! Сьогодні розважання над сторінками Св. Письма розпочинаються       
о 12год. 15 хв. 

УЗО Огайо оголошують вакансію редактора української радіопрограми УЗО 
«Радіохвиля Україна» Ця годинна радіопрограма транслюється через Public Radio FM – 
90.3 WCPN щотижня в суботу. Комп’ютерний запис програми— кожної п’ятниці на 
радіостанції в Клівленді. Особа повинна мати вищу освіту, володіти досконало україн-
ською літературною мовою та вільно англійською, умінням вибирати матеріяли на те-
ми з життя української громади, літературні, історичні, про сучасну політичну ситуацію 
в Україні , володіти навичками праці на комп’ютері. 
Звертатись до Василя Ліщинецького -  
тел. 216-551-2919,  ел.  liscynesky@sbcglobal.net, або до д-ра Юрія Яськіва - тел. 216 297
-0344, ел. пошта gxj5@case.edu до 7 грудня 2017 року.   
Голова управи УЗО – Марта Ліщинецька-Келегер 

 

З нагоди свята Архистратига Михаїла і всіх небесних безтілесних сил 

вітаємо всіх наших іменинників, і нехай за молитвами архангела Ми-
хаїла  і цілого ангельського хору Господнє благословення буде супут-

ником їхнього життя . 

tel:(216)%20551-2919
mailto:liscynesky@sbcglobal.net
tel:(216)%20297-0344
tel:(216)%20297-0344
mailto:gxj5@case.edu


  
 
 

 
 

              
 
          

Тропар:  Розрушив Ти хрестом Твоїм смерть, * отрорив Ти роз-
бійникові рай, * мироносицям плач перемінив єси, * і апостолам 
проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже, * даючи 
світові велику милість. 
 
Кондак:  Вже більше влада смертна не зможе дюдей держати, Хри-
стос бо зійшов, сокрушаючи й розоряючи  сили її.* Зв’язується ад, 
* пророки согласно радуються, * престав Спас, мовлячи тим, що в 
вірі: * Вийдіть, вірні, у воскресення. 
 
Богородичний:  Як скарбниця нашого воскресення * тих, що на Те-
бе надіються, Всепіта, * виведи з рова і глибин прогрішень, * бо Ти 
спасла єси винних у грісі, * родивши спасення наше. * Ти перед рі-
здвом– Діва* і в різдві– Діва,* і по різдві дальше пробуваєш Діва 
. 
Прокімен:  Господь кріпость людям Своїм дасть, Господь благосло-
вить людей Своїх  миром. 
 
Стих:  Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві моло-
дих баранців. 
 
Апостол: Ефесян 2, 14-22 
 
Алилуя:  Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, 
Всевишній. 
 
Стих: Сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч. 
 
Євангеліє: Лука 8, 41-56 
 
Причасний:  Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх.   
Алилуя (3). 

Глас 7 



                                                    
      Божественна Літургія – основа й вершина життя 

християнської спільноти (продовження) 
 
353   Священнослужитель звершує Проскомидію у святилищі за зачиненими Царсь-
кими дверима, однак кожен вірний теж є її безпосереднім учасником. Вірні беруть 

участь у Проскомидії, подаючи прохання за себе та за інших людей і приносячи по-
жертви. Покладання на одному дискосі «поіменних» частичок виявляє належність 

усіх вірних до одного Христового Тіла, а через це – сопричастя з Богом та одне з од-

ним. Кожний є неповторною особою, яку Бог називає по імені. Коли приносимо й 
віддаємо Богові наші «житейські печалі», то виходимо за межі приватного і входимо 

в нове, церковне, соборне сопричастя. Тепер вірні приготовані до «спільного діла» – 
Літургії. 

354   Благословляючи кадило під час Проскомидії, священик мовить: «Кадило Тобі 
приносимо, Христе, Боже наш, як приємний запах духовний; Ти ж прийми його в 

пренебесний Твій жертовник і зішли нам благодать Пресвятого Твого Духа». Кади-
льний дим, підносячись до неба, є знаком піднесення нашої молитви до Бога, а напо-

внюючи храм, він є символом присутності Святого Духа. Тому на початку Літургії 

Слова священнослужитель обкаджує престол та ікони, а також присутніх людей – 
носіїв образу Божого. 

355   Христос виходить на проповідь після хрещення в Йордані від Йоана, заклика-

ючи: «Сповнився час, і Царство Боже близько; покайтеся і вірте в Євангеліє» (Мр. 

1, 15). Він проповідує Царство протягом трьох років і звершує його в Пасхальному 
таїнстві. На Тайній Вечері Христос дарував апостолам участь у Царстві – своєму 

божественному житті – через Слово та Євхаристію. 

356   Таке поєднання Слова і Таїнства не випадкове. Як Богородиця спочатку 

прийняла до серця Слово і з’єдналася з Ним, так і ми приймаємо до серця Слово і 
виконуємо Його, коли єднаємося з Ним у таїнстві Причастя: «Мати моя й брати мої 

– це ті, що слухають Слово Боже і його виконують» (Лк. 8, 21; пор. Мт. 12, 50; Мр. 3, 
35). Тому в Божественній Літургії Христос спочатку живить нас своїм Словом 

(Апостола, Євангелія і проповіді), а тоді Тілом і Кров’ю (Причастя). 

357   Літургію Слова приймаємо не як спогад про Христове проповідування, а як 

живе Слово, яке Христос і надалі звіщає і яке ми не лише читаємо, а й приймаємо 

як поживу (див. Лк. 24, 13-34). Він через проголошене й проповідуване слово під час 
літургійного зібрання Сам звертається до всієї церковної спільноти й до кожного 

зосібна. 

358   Як прилюдна діяльність Христова почалась проголошенням пришестя Царст-

ва Божого, так і Літургія починається звіщенням присутності Царства. Священик, 
навхрест знаменуючи Євангелієм святий престол, виголошує: «Благословенне Цар-

ство Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні», на що учасники 
Літургії відповідають: «Амінь» (з єврейської – Нехай так буде), сповідуючи, що Цар-

ство дійсно є серед нас, і прагнучи, щоб воно зростало. 

 



 

359   У Мирній єктенії ми приносимо Господеві молитву Церкви за весь світ. Цим 

церковна спільнота сповідує явлене Царство Боже. Молитва Церкви за світ – вияв 
віри, що все є в Божих руках, і вияв готовності прийняти від Господа відповідь, яку 

Він зволить дати. У назві єктенії «Мирна» наголошується на потребі внутрішнього 
миру та примирення з усіма. Перше прохання єктенії вказує на те, що нашим ми-

ром є Сам Христос (пор. Еф. 2, 14) і в Ньому молимося. Прохання Мирної єктенії 

охоплюють благо Церкви, країни й усього творіння. Мирна єктенія виховує вірних 
ставити спільні справи понад приватні. Молитва «Господи, помилуй», яку вірні по-

вторюють як відповідь спільноти на прохання єктенії, містить у собі і прохання про 
Божу милість, а також віру спільноти в те, що Він завжди дарує її.360   Царство Бо-

же є сповненням усіх пророцтв та обітниць Старого Завіту. Щоб нині повніше зро-

зуміти й прийняти Царство, ми пригадуємо ті пророцтва й обітниці, співаючи вірші 
псалмів, де про них сказано, упереміж із приспівами, у яких висловлено сповнення 

цих обітниць у Христі. Величним гимном «Єдинородний Сину» сповідуємо, що спо-
вненням усіх Божих обітниць є Христове воплочення й Пасхальне таїнство. Співа-

ючи приспіви «Молитвами Богородиці» та «Молитвами святих», єднаємося з тими, 

у яких це спасіння здійснилося. Такий спів псалмів із приспівами називається 
«антифонами», бо його виконують по черзі два крилоси. У Божественній Літургії є 

три антифони, останній з яких завершується Малим входом. У молитвах антифонів 
сповідуємо «невимовне чоловіколюбство» Христове і Його обітницю «вволити про-

хання двох або трьох, що згодяться в ім’я» Його. 

361   Якщо співом антифонів ми переживаємо очікування Царства й «наближення» 

до нього, то Малий вхід показує, що, йдучи за Христом, ми вже входимо в Царство, 
в небо, в повноту Божого життя і молимося: «Вчини із входом нашим, щоб був вхо-

дом святих ангелів, які співслужать з нами і разом з нами славословлять Твою доб-

роту». Словами «Премудрість, прості!» диякон закликає нас скерувати увагу до 
Слова Божого, а вірні відповідають поклонінням Його Мудрості, явленій у книзі 

Євангелія. Вони готують свої серця до прийняття Слова. Саме тому вірні, творячи 
малий поклін, співають: «Прийдіте, поклонімося і припадім до Христа». 

362   Священик з Євангелієм входить у святилище на знак того, що Божественну 
Літургію звершує єдиний Первосвященик – Ісус Христос, Який невидимо присут-

ній серед нас і провадить нас до престолу. Єпископ або священик представляють 
Вічного Архиєрея, Який приніс досконалу жертву раз назавжди, вознісся на небо й, 

увійшовши у небесне святилище, сидить праворуч Отця (див. Євр. 9, 11-14. 

363   У тропарях – піснеспівах на честь свята або святого зі зверненням до Христа, 

Богородиці або святих, і кондаках – піснеспівах, у яких розкривається богословсь-
кий зміст святкування – Церква оспівує і показує недослідимі шляхи, якими Гос-

подь вводив і вводить кожного вірного у своє Царство. 

364   Наше входження до Царства, піднесення до Неба і споглядання Пресвятої 

Тройці ми висловлюємо співом Трисвятого: «Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя-

тий Безсмертний, помилуй нас», єднаючись у цьому співі з небесними хорами. У 
молитві Трисвятого ми, стоячи «перед славою святого жертовника», просимо Гос-

пода прийняти «з уст нас, грішних, трисвяту пісню» і відвідати «нас милістю Сво-
єю». 

365 Під час Трисвятої пісні архиєрей сходить на «горне сідалище». Архиєрей сідає, 
коли читають Апостола, а по обидва боки від нього сідають священики, пред-

ставляючи Ісуса Христа посеред апостолів і символізуючи Церкву в її вчитель-
ському служінні. 

КАТЕХИЗМ Української Греко-Кат. Церкви «ХРИСТОС – НАША ПАСХА»  


