
 

Наступна неділя 
10 грудня, 2017 

 

 27-та Неділя 
після Зіслання 

Св. Духа 

Глас 5.  

Ап. – Ефесян. 6.10-17         

 

Єв.—Лука 13. 10-17 

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 

26-а Неділя після Зіслання Св. Духа      
3 грудня , 2017 

4 грудня– Введення в храм Пресвятої Богородиці 
 



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  3 грудня  по 10 грудня 2017 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 
Неділя   

 
3 грудня 

9:00  am 
10:00 am 
12:15 pm 
5:30 pm 
7:00 pm 

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

Духовні науки 
Вечірня з Литією 

о.парох 
Владика Роберт 

 
 

 
            Понеділок 
Введення в храм Прес-

вятої Богородиці 

 
4 грудня 

 
10:00  am 

 
Служба Божа за парафіян  

 
о.парох,          

Вівторок 
 

5 грудня 10:00 am + Петро, Олександра Волошин 
 
 

Люба Хомин 

 
Середа 

 

6 грудня   
— 

 
 

 
Четвер 

 

7 грудня   
— 

 

 
П’ятниця 

 
8 грудня 

  
— 

 

 
Субота  

 

 
9 грудня 

 
 
 
 

 
— 

 

 
 Неділя   

 
10 грудня 

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! 

 3 грудня— Юрій Лебедь    
4 грудня — Ольга Лаврів 
10 грудня— Маруся Малюца 
 
 



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

  

Парафіяльна рада прийняла рішення укласти договір з компанією New Holland 
Church Furniture на виготовлення нових лавок для церкви. Вартість готових лавок  
зі встановленням $ 49,759.00 . Парафія потребує спонсорів для оплати проекту. 

 

 

Наша парафія потребує касира до парафіяльного офісу. Кандидат повинен мати 
відповідну освіту , навики праці  у фінансових структурах , бути парафіяни-
ном,порядним  і чесним християнином. Робота на волонтерських засадах.  

УВАГА! В час Різдвяного Посту виготовляємо вареники  у вівторок і в 
середу з 5 години вечора.  Потрібна допомога одного чоловіка на вівто-
рок і середу на день для роботи на кухні . А також  потрібно людей чис-
тити картоплю у вівторок і середу зранку .  

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 молитву, розва-
жання, стримання від їжі і поганих помислів, щоб ми могли приготувати себе на 
оселю для зустрічі з новонародженим Христом. Церква рекомендує добровільне 
стримання від м'ясних страв у середу і п'ятницю під час посту.                                  
10 грудня після Служби Божої —Благочинний обід для старших людей 

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

Асоціація Клівленд Майдан проводитиме акцію до дня Святого Миколая 
призначену для збору коштів для дітей, які втратили батьків підчас вій-
ни на сході України. Представники асоціації будуть приймати пожертви 
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 пред-
ставників зазначених на листівці про цю акцію. 



  
 
 

 
 

              
 
                                                       
Тропар, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї * і воїни стерегли пре-
чисте тіло Твоє, * воскрес Ти, тридневний Спасе, даруючи світові 
життя * Ради цього сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче: * 
Слава воскресенню Твоєму, Христе, * слава царству Твоєму, * сла-
ва промислові Твоєму, * єдиний Чоловіколюбче. 
  
Слава: Кондак, глас 1:  Воскрес Ти яко Бог із гробу у славі * і світ 
із собою воскресив, * і людське єство яко Бога оспівує Тебе, * і 
смерть щезла. * Адам же ликує, Владико, * і Єва нині, від узів ізба-
вляючись, радується, взиваючи: * Ти, Христе, Той, Хто всім подає 
воскресення. 
  
І нині: Кондак свята, глас 2: В молитвах невсипущу Богородицю * і 
в заступництвах незамінне уповання * гріб і умертвіння не втрима-
ли. * Бо як Матір Життя до життя переставив той, * хто вселився в 
утробу приснодівственну. 
 Прокімен:  Будь, Господи, милість Твоя на нас, бо уповали ми на 
Тебе. 
Стих :  Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала. 
 
Апостол: Ефесян 5.9-19   
 
Алилуя :  Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені. 
 
Євангеліє: Лука 12.16-21 
  
  
Причасний:  Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову. Али-
луя (3). 
    
 

Глас 1 



 

 
г. Слухання Божого Слова, відповідь на нього, молитва 
366 Господь своїм Словом сотворив світ, Словом на Синаї покликав до служіння 
вибраний народ, у воплоченому Слові дарував людям спасін- ня. Люди покликані 
прийняти Слово Боже і відповісти на нього вірою: «Усе те, що нам сказав Гос-
подь, – виконаємо» (Вих. 24, 3). Справжнє слухання Слова Божого полягає в його 
виконанні: «Не кожний, хто промовляє до мене: Господи, Господи! – ввійде в 
Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі» (Мт. 7, 21). 
Ті, що слухали Йоана в пустелі, й ті, що слухали Петра в день П’ятдесятниці, пи-
тали: «Що ж нам робити?» (Лк. 3, 10; Ді. 2, 37). Відповідаючи на Слово, ми прий-
маємо його життєдайну силу і, подібно до Богородиці, зберігаємо його в наших 
серцях і втілюємо в життя. 
 367 Слово Боже засвічує в наших серцях «нетлінне світло богопізнання», про що 
навчає молитва перед читанням Євангелія. Сенс слухання Слова Божого – у 
«розумінні євангельських проповідувань», аби прийняти їх як «блаженні за-
повіді» та, «перемігши всі тілесні похоті, провадити духовне життя, думаючи й 
діючи так, як угодно Богові». Виявом шанобливого слухання і приймання Божого 
Слова є схиляння голови під час читання Євангелія. У проповіді священик звіщає 
Благу Вість про великі Божі діла, закликає людей до втілення почутого Слова, 
«навчає і закликає уводити в життя ці добрі приклади»290. Вірні слухають Слово 
Боже, яке Господь промовляє до них через читання Апостола й 290 ЮСТИН 
ФІЛОСОФ, Перша апологія, 67. 125 Євангелія та через проповідь. Вони прийма-
ють Слово Боже до своїх сердець, немов зерно, яке має принести добрий плід у 
їхньому житті. Причащаючись же Христа-Слова, вірні стають його носіями і бла-
говісниками. 
 368 У Сугубій єктенії (або єктенії усильного благання) Церква молиться за те, 
«щоб ми, пізнавши істину, були гідними її та в подвигах правед- не життя вели і 
заповіді берегли, щоб вічне спасіння прийняти»291. На відміну від Мирної 
єктенії, у якій ми молимося за весь світ, у Сугубій поіменно поминаємо вірних, 
додаємо особливі прохання зібраної спільноти у відповідь на почуте Боже Слово 
й просимо Божої допомо- ги в різних обставинах життя вірних. 
 369 У Єктенії за оглашенних вірні моляться за тих, хто готується до Хре- щення, 
щоб Господь «просвітив їх словом істини» і «прилічив їх до вибраного свого ста-
да». Оглашенних допускали до трапези Слова для осягнення духовної зрілості й 
зцілення духовних недуг. Перед початком Євхаристійної трапези їх відпускали. 
Залишалися «тільки вірні», які зібралися для того, щоб кормитися поживою віч-
ного життя – Тілом і Кров’ю Господа нашого Ісуса Христа.  
КАТЕХИЗМ Української Греко-Кат. Церкви «ХРИСТОС – НАША ПАСХА» 

 
Божественна Літургія – основа й вершина життя християнсь-


