
 

Наступна неділя 
17 грудня, 2017 

 
Апостол: 

 
Колосян 1, 12-18 

 
Євангеліє: 

 
Лука 17, 12-19 

            
  

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 

27-а Неділя після Зіслання Св. Духа      
10 грудня , 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, Лобай Ярославу,                         
Мігелич Михайла ,Савчак Орисю, Сікорську Марію, Cтасишин Марію,Тарнавського Бо-
риса,  ПалкуМарію , Чабана  Євгена,Чапську Катерину, Емелі  

З  10 грудня  по 17 грудня 2017 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 
Неділя   

 
10 грудня 

10:00 am 
12:15 pm 

 

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

 

о.парох 
Владика Роберт 

 
 

 

            Понеділок 
 

 
11 грудня 

 
 

  
 

Вівторок 
 

12 грудня 10:00 am + Валентина Онишкевич 
 
 

Юрій Онишкевич 

Середа 
 

13 грудня 9:00 am  
— 

 
 

 
Четвер 

 

14 грудня 9:00 am + Марта Кравс Орися Савчак 

 
П’ятниця 

 
15 грудня 

 
10:00 am 
5:00pm 

За здоров’я 
Оксани Дем’янчук 
Молебень за дітей 

Зенон ,Мирослава 
Голубець 
о.парох,          

 
Субота  

 

 
16 грудня 

 
10:00 am 

 
 
 

 
+ Василь,+Параня... 

 
Варвара Мацєх 

 
 Неділя   

 
17 грудня 

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

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! 

 
10 грудня— Маруся Малюца 
11 грудня Мігус Мирослава 
12 грудня — Леся Мисюга 
12 грудня — Степан Луців 
13 грудня — Люба Хомин 
14 грудня—Тетяна Приходько                      
14 грудня— Орися Клюфас                          
15 грудня— Галя Смолин 



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 .  

Нагадуємо, що ми маємо обов’язок молитися за наших рідних померлих.  В притво-
рі знаходяться карточки, в які ви можете вписати імена померлих і подати їх отцю 
Михайлу. 

Увага! Прохання до всіх парафіян, які не оплатили чл. вкладки, зробити це до кінця 
грудня.  Неоплата  не дає права участі у голосуванні на річних загальних зборах. 

 

 

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

 

Увага ! Розпочались різдвяні канікули для дітей, які проходять катехизацію у па-
рафії. Весняний семестр  катехитичних навчань в парафії розпочнуться 26 січня 
згідно попередньо складеного розкладу.  Заохочуємо дітей , систематично приймати 
Святі Тайни Покаяння і Пр.Євхаристії і провадити життя згідно заповідей Божих . 

Порядок Богослужень на Різдвяний час . 
Пятниця, 5 січня — 10 год. ранку— Великі Царські Часи 
Субота, 6січня - Навечір’я Різдва — 5 год. вечора—Велика Вечірня зі Службою Божою 
Неділя, 7 січня  —  РІЗДВО ХРИСТОВЕ — 9 год. ранку—Велике Повечір’я з Литією 

                                  10 год. ранку—  Святкова Різдвяна Архієрейська Служба Божа 
Понеділок, 8 січня— Собор Пресвятої Богородиці — 10 год. ранку — Служба Божа 
                                     11:00 год. ранку — Молебень до Богородиці 
 9 січня — Св. Првмч. Стефана — 10 год. ранку — Служба Божа 

В неділю, 17 грудня, після Служби Божої відбудеться святкова 
програма до дня Святого Миколая з участю наших дитячих хо-
рів.  Св. Миколай принесе чемним дітям подарунки. Парафія 
отримає церковні календарі 2018 р. Holowchak Fun.Home 

Асоціація Клівленд Майдан проводитиме акцію до дня Святого Миколая 
призначену для збору коштів для дітей-сиріт . Представники асоціації бу-
дуть приймати пожертви в неділю 17 грудня, 2017. Всі зібрані кошти бу-
дуть передані постраждалим сім'ям напряму в різних містах України.  

ОБІД ДЛЯ СТАРШИХ ПАРАФІЯН. Сьогодні після Служби Божої для наших за-
служених старших парафіян буде проведено благодійний передріздвяний обід. Па-
рафія завдячує нашим довголітнім особам  за їхню жертвенну безкорисливу волон-
терську працю і бажає їм Господнього Благословення і гарних Різдвяних Свят. 

 

 



  
 
 

 
 

              
 
                                                  Глас 2 
 

Тропар: Коли зійшов Ти до смерт и, Жит т я безсмерт не, * т оді 
ад умертвив Ти блистінням божества. * Коли ж і умерлих із глибин 
підземних воскресив Ти, * всі сили небесні взивали: * Життєдавче, 
Христе Боже наш, слава Тобі. 

 
Кондак: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе, * і ад, увидівши 

чудо, зжахнувся, і мертві востали, * а творіння, бачачи, радується 
разом з тобою, * і Адам веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує Тебе 
повсякчасно. 

 
Богородичний: В молит вах невсипущу Богородицю * і в заст у-

пництвах незамінне уповання * гріб і умертвіння не втримали. * Бо 
як Матір Життя до життя переставив той, * хто вселився в утробу 
приснодівственну. 

 
Прокімен: Кріпост ь моя і пісня моя – Господь, і став мені спа-

сенням  
Стих: Караючи покарав мене Господь, т а смерт і не передав 

мене  
Апостол:  Ефесян  6, 10-17 
 
Алилуя: Вислухає Тебе Господь у день печалі, захист ит ь Тебе 

ім’я Бога Якова  
 
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який т ільки день 

призовемо  
 
Євангеліє: Лука 13, 10-17 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх 

Алилуя, тричі. 



 

3. Літургія Євхаристії (Літургія вірних)  
370 У молитвах вірних на початку Літургії Євхаристії священик коротко висловлює 
зміст євхаристійного зібрання: «Стати перед святим Твоїм жертовником, приносити То-
бі моління й мольби і жертви безкровні за всіх людей Твоїх, і неосудно причаститися 
святих Твоїх таїн, і небес- ного Твого царства сподобитися»292. а. Приготування до Єв-
харистійної трапези 
 371 Херувимська пісня приготовляє нас до Євхаристійної трапези. Перед тим, як «вгору 
піднести серця» та співати Трисвяту пісню «Свят, свят, свят Господь Саваот», нам треба 
«відкласти всю житейську печаль», щоб «прийняти Царя всіх» у Святому Причасті.  
372 Під час Херувимської пісні священик молиться, аби Христос сподо- бив його «стати 
перед Святою Трапезою і священнодіяти святе і пре- 291 ЮСТИН ФІЛОСОФ, Перша 
апологія, 65. 292 Пор. Служебник, Божественна Літургія святого отця нашого Йоана Зо-
лотоустого , молитви вірних перша і друга. 126 чисте Тіло і чесну Кров». Тоді, перенося-
чи на престол приготовані на проскомидійнику чесні дари, здійснює Великий вхід, який 
символізує урочистий в’їзд Христа в Єрусалим для звершення спасительної жер- тви і 
наше прийняття Його як Царя всіх – всього видимого і невидимо- го, живих і мертвих 
щоб приєднатись до Його Пасхального таїнства. Тому священик поминає церковну 
єрархію і всіх вірних, молячись, щоб Господь Бог пом’янув усіх – учинив їх причасника-
ми свого Царс- тва.  
373 У Просительній єктенії священик, молячись за принесені чесні дари, просить, щоб 
«вселився Дух благодаті у нас, і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях». Перед 
Символом віри диякон закликає: «Воз- любім один одного», наголошуючи, що спільне 
визнання віри мож- ливе тільки в любові, яку приймаємо від Господа і виявляємо нашо- 
му ближньому. На знак цієї любові священнослужителі, поцілувавши чесні дари і пре-
стол, обмінюються святим поцілунком з привітанням «Христос посеред нас» і 
відповіддю «І є, і буде», що виражають єд- ність літургійної спільноти у Христі. Цю 
єдність висловлюємо також у Символі віри, у якому кожний і особисто, і разом з іншими 
сповідує віру Церкви в «Отця, і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нерозділь-
ну». 
 б. Анафора 374 Святий Юстин засвідчує віру перших християн у те, що «як Ісус Хрис- 

тос, наш Спаситель, воплотився через Слово Боже й узяв на себе тіло й кров задля нашо-
го спасіння, так через слово молитви, яка від Ньо- го походить, їжа, над якою мовиться 
це благодарення, стає Тілом і Кров’ю воплоченого Христа, щоб накормити і перетвори-
ти наше тіло і кров»293. Євхаристійна молитва, чи анафора (із грецької возношення або 

піднесення), яку священнослужитель виголошує над дарами хліба й вина, висловлює 
зміст таїнства Євхаристії: благодарення Отцеві за сотворення світу й за дарування Свого 
Сина для нашого спасіння; спо- мин усього, що Син Божий зробив для нас; приношення 

Отцеві нас са- мих у словесну і безкровну службу; моління про зіслання Святого Духа 
«на нас і на ці дари, що перед нами», щоб у нас звершилося таїнство спасіння. 

 
Божественна Літургія – основа й вершина життя християнсь-

кої спільноти (продовження) 

КАТЕХИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ «ХРИСТОС – НАША ПАСХА»  


