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
pokrova-church.com
Тел. (216)-524-0918
Hall Rental 216-536-3418
Kitchen (216)-524-6871

29 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
16 грудня, 2018

Покрий нас
Чесним Твоїм

Наступна неділя
30 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа
23 грудня, 2018

Покровом

Апостол—до Колосян 3.12-16

І ізбав нас від

Євангеліє—Лука
17.12-19

Усякого зла.
.

З 16 грудня по 23 грудня 2018 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

28 Неділя
по Зісланні Св.Духа

16 грудня

10: 00 ран.
12:15 дня

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

матері в молитві

5 год.30 хв.
9 год. веч.

Духовні практики спільноти
Молитва за Україну

о.парох

Понеділок

17 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

Вівторок

18 грудня

10: 00 ран
9 год. веч.

+Варвара
+Валентина
Молитва за Україну

Анна Мацько
Юрій Онишкевич
о.парох

10: 00 ран
9 год. веч.

Служба Божа

о.парох

Молитва за Україну

10: 00 ран
9 год. веч.

Служба Божа

о.парох

Молитва за Україну

Середа
Св.Миколая

19 грудня

Четвер

20 грудня

П’ятниця

21 грудня

9 год. веч.

Молитва за Україну

Субота

22 грудня

10 год. ран.
9 год. веч.

+Анна,+Євстахій
Молитва за Україну

29 Неділя
по Зісланні Св.Духа

23 грудня

10: 00 ран.
12:15 ран.
9 год. веч

Служба Божа
Розв.над Св.Письмом

родина Грай

о.парох

Молитва за Україну

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.
Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію ,Міґелич Надію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину,Чепак Марію, Чепака Богдана, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak

Бажаємо Вам багато
щасливих і Богом
благословенних років життя, здоров’я і
здійснення всіх Ваших мрій!

Вітаємо з Днем Народження!
14 грудня — Приходько Тетяна
17 грудня — Карпій Галина
18 грудня — Нетреба Микола
19 грудня — Стасюк Соломія
20 грудня — Мисів Люба
22 грудня — Лебедь Люба
22 грудня— Кмиць Анна

Діти нашої парафії готуються до зустрічі Св. Миколая , який
прийде до нас сьогодні в неділю 16 грудня після Служби Божої .
Прохання до дітей зустріти Св. Миколая молитвою, піснями, вінчуваннями, добрими ділами і відкритим дитячим серцем!
Катехизація дітей і підготовка до 1 Урочистого Св. Причастя проводяться кожної п’ятниці згідно поданого розкладу занять. В кожну 1-шу п’ятницю місяця з
5 год.30 хв. о.Михайло уділяє Св. Тайни Покаяння і Пресвятої Євхаристії для
дітей і їхніх батьків.

УВАГА! З ініціативи нашого дитячого хору в суботу 22 грудня здійсюється парафіяльна проща до міста Lancaster, PA на перегляд вистави “Ісус”. Автобус є замовлений. Прочани повинні мати з собою молитовники, вервички і намірення молитовних пожертв, які вони особисто повинні вибрати під час спільної молитви. Детальнішу інформацію можна буде отримати у Ярини Пронів.
Запрошуємо! на поглиблене вивчення Св.Письма, яке сьогодні розпочинається о 12 год. 15 хв. “Блаженні, що слухають Слово Боже і зберігають Його»
ВАРЕНИКИ! цього тижня виготовляємо вареники у понеділок і
середу чистимо картоплю, а у вівторок і четвер виготовляємо вареники. Ми звертаємось про допомогу до всіх , хто може вкласти лепту
своєї праці і тим самим дати можливість парафії гідно провести підготовку до Різдва Христового.
Під час Різдвяних свят до Ваших домівок завітають параф. колядники.
Прохання організовувати групи колядників і розробляти маршрути .
Організацію цього заходу здійснює культ. референт Ілля Сенчина.
Під час Різдвяного Посту кожного вечора о 9 год. в храмі Покрова Пресв.Богородиці підноситься до Господа молитва за мир в Україні .
УВАГА! В офісі нашої парафії можна придбати Різдвяні колекційні марки 2019 року, виготовлені нашою єпархією. Звертатись до секретаря парафії.
До дня Св. Миколая, Асоціація Клівленд Майдан збиратиме кошти та м'які іграшки для дітей загиблих Героїв України. Збірка для потребуючих
сімей буде проводитись сьогодні в неділю 16 грудня. Прохання приносити
нові або легко вживані, м'які іграшки в день збірки.
Увага! Сьогодні, 16 грудня о 5 год. 30 хв. відбудеться зустріч парафіяльної спільноти. Тема, яка розглядатиметься “ Cтворення фізичного світу”. Запрошуємо!
ВИФЛЕЄМСЬКА СВІЧКА У неділю 23 грудня 2018 року після Літургії Пласт
доставить Вифлеємський вогонь до нашої церкви . Це -Світло Миру, яке приносить Новонароджене Дитя.
АНДРІЇВ ГРІШ - ЗБІРКА. З благословення Преосвященного Владики Богдана у
наступну неділю 23 грудня в нашій церкві буде проведена збірка на пастирську діяльність Глави нашої Церкви Блаженнішого Святослава.

ГЛАС 4
Тропар: Світ лую воскресення проповідь * від ангела взнавши,
Господні учениці, * і прадідне осудження відкинувши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася смерть, воскрес Христос
Бог, * даруючи світові велику милість.
Кондак: Спас і Ізбавит ель мій * із гробу як Бог * воскресив від узів
земнороджених * і врата адові .сокрушив, * і як Владика * воскрес
тридневний.
Богородичний: Йоаким і Анна з неслави бездіт ност и * і Адам і
Єва від тління смерти визволилися, Пречиста, * у святім різдві твоїм. * Його празнують люди твої, * з провини прогрішень ізбавлені,
* як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і кормительку життя нашого.
Прокімен: Як величні діла т вої, Господи, все премудріст ю сот ворив Ти
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Бож е мій, Ти
дуже величній
Прокімен: Дивний Бог у свят их Своїх Бог Ізраїлів .
Стих: В церквах благословіт ь Бога Господа , ви з дж ерел ізраєлевих .
Апостол – до Колосян 3, 4-11.
Алилуя: Нат ягни лук і успівай, і царюй, іст ини ради і лагідности, і справедливости
Стих: Возлюбив Ти справедливіст ь і возненавидів Ти беззаконня
Євангеліє — Лука 17, 12-19.
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх.
В пам'ять вічну буде праведник , злих слухів не убоїться .
Алилуя, тричі.

УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США
ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
Христос Рождається!
“Сьогодні Христос народжується в Вифлеємі від Діви, сьогодні Безпочатковий починається і Слово стає тілом;
небесні сили радіють і земля з людьми веселиться; мудреці Владиці дари приносять і пастирі подивляють Народженого. Ми ж раз у раз виголошуємо: Слава во вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління.” (Стихира Утрені Різдва)
У літургійних текстах Різдва Христового часто повторюється слово “сьогодні” і до нас усіх лунає заклик відповідати
на Боже запрошення. Еммануїл – з нами Бог, прийшов у світ понад дві тисячі років тому, і Його привітали пастухи та
царі, поклоняючись та приносячи Йому дари. Для того, щоб прийняти цю різдвяну радість у своє життя, нам також
слід наслідувати пастухів, прийшовши до наших парафіяльних церков, поклонитися новонародженому Цареві, покірно та з вірою віддаючи Йому честь Сповнитися надією.Кожного року ми частіше думаємо про новонародженого
Ісуса Христа саме у різдвяний час. До глибини душі нас торкає сцена народження Божого Сина, спонукаючи особисто Його пізнавати та іти слідом за Ним у нашому повсякденному житті. Однак, цикл різдвяних свят відходить, і турботи нового року відволікають нас від ясел, у яких перебуває Новонароджений Спаситель. Нам слід не лише наблизитися до Христа, але прийняти тверду постанову, щоб прийняти Його, як нашого Господа і Спасителя. Інколи, цей
крок стає дедалі важчим. Нехай Господь зішле на нас благодать прийняти Його до наших сердець! Ангел сказав:
“Бо сьогодні вам народився в місті Давида Спаситель”. Словами “вам” чи “для вас”, Ангел наголошує, що Христос
прийшов саме ради нас. Саме тут Різдво стає чимось особистим. Недостатньо абстрактно сказати, що ми віримо у
прихід Христа на землю. Хоч багато людей це кажуть, але все ще перебувають у пошуку живого Бога. Недостатньо
сказати, що Христос прийшов ради спасіння когось іншого. Ми ніколи не зможемо бути спасенними, поки не збагнемо, що Христос прийшов ради мене. Він помер за мене. Він воскрес з мертвих ради мене. Дві тисячі років тому Бог
послав нам подарунок, який був обгорнутий в полотняний одяг і лежав у яслах. Ісус є Божим Різдвяним подарунком
для нас, однак, ми ніколи не зможемо збагнути цього Таїнства та пережити цю Різдвяну радість, поки особисто не
приймемо Божий дар – Господа Ісуса Христа до себе. Ми стоїмо перед вибором, як нам зустріти це Боже Дитятко.
Чи іти Йому на зустріч і запросити до свого серця? Чи співати з ангелами, чи через свої щоденні турботи не змогти
прийти поклонитися Йому народженому у яслах? Чи відкрити наші серця і наші домівки для Ісуса? Радісно привітаймо сьогодні Еммануїла – Бога, який є з нами. І нехай ця особиста зустріч з Ним, живим Богом, спонукає нас поділитися цією “Доброю Новиною” з іншими. Цю новину пастухи отримали від ангелів. Якщо ми хочемо пережити справжню радість, яку Ісус дарує для нас, нам слід поділитися нею з іншими! Ділячись тим, чим нас Бог так щедро обдарував, ми отримаємо ще більший дар – радість, яка є тільки в Ісусі Христі, нашому Спасителеві. Ця радість випливає з
відносин із Тим, хто ніколи не змінюється, з Тим, Хто нас ніколи не залишає, з нашим Господом Ісусом Христом,
Спасителем. У цей різдвяний час, прийдімо в наші церкви і особисто зустріньмо цю велику радість. Торкнімося Життєдайного Христа і глибоко переживши цю зустріч з Ним, поділімося “Доброю Новиною” з тими, кого ми зустрічаємо
в нашому повсякденному житті, і скажімо один одному: “З нами – Бог!” Христос Рождається!
+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ
+ Преосвященний Андрій Рабій

Єпископ Стемфордської єпархії

Апостолський Адміністратор Філадельфійської Архиєпархії

+Преосвященний Венедикт Алексійчук

Єпископ Чіказької єпархії святого Миколая

+Преосвященний Богдан Данило (автор)

Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата

+Преосвященний Іван Бура
Різдво 2018

Єпископ-Помічник Філадельфійський

