
 

Наступна неділя 
3 грудня, 2017 

 

 26-та Неділя 
після Зіслання 

Св. Духа 

Глас 5.  

Ап. – Ефесян. 5.9-19         

 

Єв.—Лука 12. 16-21 

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 

25-а Неділя після Зіслання Св. Духа     , 
26 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 Надію,                          
Мігелич Михайла ,Савчак Орисю, Сікорську Марію, Тарнавського Бориса,  Палку       
Марію , Чабана  Євгена,Чапську Катерину, Емелі  

З  26 листопада по 3 грудня 2017 р.Б. 

Вітаємо з 
Днем Наро-

дження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 
Неділя   

 
26 листопада 

10:00 am 
12:15 pm 

 

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

 

о.парох 
Владика Роберт 

 
 

 
            Понеділок 

 

 
27 листопада 

  
— 

 

Вівторок 

Поч. Різлвяного   
Посту 

 

28 листопада   
— 

 

 
Середа 

 

 
29 листопада 

 

  
— 

 
 

 
Четвер 

 

 
30 листопада 

  
— 

 

 
П’ятниця 

 
1 грудня 

  
— 

 

 
Субота  

 

 
2 грудня 

10:00 am 
 

11:00 am 
 
 

+ Григорій +Анастасія 
 

+Розалія,+Володимир... 

Зенон ,Мирослава 
Голубець 

Марія Луцишин 

 
 Неділя   

 
3 грудня 

9:00  am 
10:00  am 
12:15 pm 
5:30 pm 

Молитва” Матерів в молитві“ 
Служба Божа за парафіян  
Розв. над стор. Св. Письма 

Духовні науки 

о.парох,          
Владика Роберт 

 

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

і здійснення 
всіх Ваших 
мрій! 

 26 листопада — Люба Рудяк 
26 листопада — Євген Корнік 
26 листопада — Оксана Іванушкін 
 26 листопада  — Аркадій Продан  
 26 листопада  — Марта Житняк   
 27 листопада   — Олена Малюца   
29 листопада — Ірина Сембай (ювілей) 
29 листопада — Володимир Скоропис 
30 листопада  — Богдан Кріслатий 
 30 листопада  — Оля Лендер  
1 грудня— Тарас Мацєх 
2 грудня— Оксана Павліш 
2 грудня — Анатолій Сень 
3 грудня— Юрій Лебедь                                            



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

  

 

 

Вітаємо  Давида Дудар, Артема Горлача, Єремію Сову з прийняттям  

Св. Тайн Хрещення і Миропомазання . Бажаємо новоохрещеним діточ-
кам  бути побожними і практикуючими християнами і отримати добре 

християнське виховання . 

В цей вівторок, 28 листопада , в парафіяльному офісі о 6 год. вечора розпочнеться 
чергове засідання членів президії парафіяльної ради , а в 7 год. вечора—членів 
парафіяльної ради . Прохання не пропускати засідань . 

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу з 5 години вечора .  

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  

Єпархія Св. Свщм. Йосафата виготовила нові колекційні Різдвяні марки 
2018 з іконою Різдва Ісуса Христа.  Їх можна придбати в офісі нашої пара-
фії.  Всі Ваші пожертви підуть на підтримку нашої єпархії. 

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

 

 

Різдвяний піст - Пилипівка,розпочинається 28 листопада і триватиме  до 6 
січня навечір'я Різдва Ісуса Христа . Це є традиційний час на посилену мо-
литву, розважання, стримання від їжі і поганих помислів, щоб в такий спосіб 
ми могли приготувати себе на оселю для зустрічі з новонародженим Хри-
стом. Церква рекомендує добровільне стримання від м'ясних страв у середу і 
п'ятницю під час посту. 

В неділю, 17 грудня, після Служби Божої відбудеться свят-
кова програма до дня Святого Миколая з участю наших ди-
тячих хорів.   
Святий Миколай принесе чемним дітям подарунки. 

Асоціація Клівленд Майдан проводитиме акцію до дня Святого Мико-
лая призначену для збору коштів для дітей, які втратили батьків підчас 
війни на сході України. Представники асоціації будуть приймати по-
жертви до та після Божественної Літургії в неділю 17 грудня, 2017. Всі 
зібрані кошти будуть передані постраждалим сім'ям напряму в різних 
містах України. Для додаткової інформації про збір коштів або сімей, до 
яких буде відправлена допомога, будь ласка звертайтесь за телефоном до 
представників зазначених на листівці про цю акцію. 



  
 
 

 
 

              
 
          
Тропар: З висоти зійшов Ти, Милосердний, * погребення прийняв 
Ти тридневне, * щоб нас визволити від страстей. * Життя і воскре-
сення наше, * Господи, слава Тобі. 
  
Слава: Кондак:  Воскресши з гробу, * умерлих воздвигнув Ти * і 
Адама воскресив Ти, * і Єва ликує в Твоїм воскресенні, * і світу кі-
нці торжествують * востання Твоє, * Многомилостивий. 
  
І нині:  Богородичний:  Непереможній Владарці * на честь перемо-
ги* ми, врятовані від лиха, * благодарні пісні виписуємо Тобі, * ра-
би Твої, Богородице. * А Ти, що маєш силу нездоланну, * від 
усяких нас бід охорони, * щоб звати Тобі: * Радуйся, Невісто нене-
вісная. 
  
Прокімен:  Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому. 
  
Стих :  Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його. 
  
Апостол:  Євреїв 7.26-8.2 

  
Алилуя: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спа-
сителеві нашому. 
  
Стих :  Ідім перед лицем Його з ісповіданням і псальмами восклик-
нім Йому. 
  
Євангеліє:  Івана 10.9-16 

  
Причасний:  Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх.  
Алилуя (3). 

Глас 8 



 

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 трисвяту пісню» і відвідати «нас милістю Своєю». 

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»  

Божественна Літургія – основа й вершина життя християнсь-
кої спільноти (продовження) 


