
 

Наступна неділя 
31 грудня, 2017 

 
Неділя перед       

Різдвом 
 

Апостол: 
 

Євреїв 11:9-10,17-
23,32-40 

 
 

Євангеліє: 
 

Матея  1.1-25 
            
  

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 

29-а Неділя після Зіслання Св. Духа      
24 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, Ліщинецького 
Ореста, Лобай Ярославу,Мігелич Михайла ,Савчак Орисю, Сікорську Марію, Cтасишин 
Марію,Тарнавського Бориса,  ПалкуМарію , Чабана  Євгена,Чапську Катерину, Емелі  

З  24 грудня  по 31 грудня 2017 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 
Неділя   

 
24 грудня 

10:00 am 
12:15 pm 

 

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

 

о.парох 
Владика Роберт 

 
 

 

            Понеділок 
 

 
25 грудня 

  
— 

 
 

Вівторок 

 
26 грудня   

— 
 

 

 
Середа 

 

 
27 грудня 

 
6:00 pm 

 
+Ірина Лебедь 

 
Родина Лукович 

 
Четвер 

 

 
28 грудня 

  
— 

 

 
П’ятниця                

 
29 грудня 

 
 

 
— 

 
 

 
Субота  

 

 
30 грудня 

 
10:00 am 
11:00 am 

 
 

 
Таня, +Микола Данило 

+Надія 

 
Леся Данило 

Людмила Ціхольська 

 
 Неділя   

 
31 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! 

     24 грудня - Ольга Воєцька 
     25 грудня — Наталя Зорій 
    25 грудня — Олеся Рабосюк 
    25 грудня — Олена Петровська 
    25 грудня — Юля Зварич 
   26 грудня —  Йосиф Фрицький 



У вівторок ,26 грудня, о 6 год. веч. розпочнеться  чергове засідання членів президії 
парафіяльної ради, а о7 год. веч.—засідання членів парафіяльної ради. Прохання 
до членів ради не пропускати засідань . 

 

 

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. 

Запрошуємо на святкування Старого Нового Року , яке відбу-

деться 13 січня в нашій залі за участю гурту “Будемо разом” і 
скрипаля –віртуоза Валерія Жмута. Квитки можна придбати у 

Олі Балешти і Світлани Воронюк. В програмі– Вечеря і Забава. 
Вартість квитка $40( при вході $50). 

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.  

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. 

 

 

 

До Ваших домівок у різдвяний час завітають колядники, які будуть ста-
ратися відвідати всіх парафіян. Просимо вписуватися у групи колядни-
ків, в які Ви бажаєте. Оскільни нам потрібна велика к-ть груп, то заохо-
чуємо створювати свої невеликі групи і зареєструвати їх в офісі. 

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 

Сердечна подяка Св. Миколаю, який завітав до наших діточок минулої 
неділі і приніс їм подарунки.  Щиро дякуємо за гарну програму і  її майс-
терне виконання нашим дітям і учасникам, а також організаторам, керів-
нику хору, культосвітньому референту, звукооператору, і всім батькам, 
які допомагали у підготовці свята. 

Від щирого серця подяка всім  волонтерам, які в передріздвяний час  виготовляли 
і продавали вареники . Ваша жертвенна праця є виявом глибокої любові і милосе-
рдя , вболівання за те, щоби наша парафія могла розвиватись і духовно збагачува-
тися. Господнє Благословення  на Вас і Ваші Родини! 

Запрошуємо наших парафіян та прихожан на Біблійні навчання, які 
проводяться в неділі о 12 год. 15 хв., а також на духовні науки парафія-
льної спільноти “Чисті серця під Покровом Богородиці”. Наступне зіб-
рання—в неділю 31 грудня о 5год. 30хв. 

 

 



  
 
 

 
 
 
 

 

Тропар воскресний, глас 4:  Світлую воскресення проповідь * від 
ангела взнавши, Господні учениці, * і прадідне осудження відкину-
вши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася смерть, воск-
рес Христос Бог, * даруючи світові велику милість. 
 
Слава:  Кондак,  глас 4:  Спас і Ізбавитель мій * із гробу як Бог * 
воскресив від узів земнороджених * і врата адові сокрушив, * і яко 
Владика * воскрес тридневний. 
 
І нині: Богородичний:  Йоаким і Анна з неслави бездітности * і 
Адам І Єва від тління смерти визволилися, Пречиста, * у святім рі-
здві Твоїм. * Його празнують люди Твої, * з провини прогрішень 
ізбавлені, * як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і 
кормительку життя нашого. 
 
Прокімен, глас 4:  Як величні діла Твої, Господи, все премудрістю 
сотворив Ти. 
 
Стих:  Благослови, душе моя, Господа;  Господи, Боже мій, Ти дуже 
величний. 
 
Апостол: Колосян 3, 4-11 
 
Алилуя, глас 4: Натягни лук, і успівай, і царюй, істини ради, і лагі-
дности, і справедливости. 
 
Стих:  Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня. 
 
Євангеліє: Лука 14, 16-24 
 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх. Али-
луя (3). 



 

                                         4) Прикликання Святого Духа 
 381 Моління, змістом якого є прикликання Святого Духа «на нас і на дари», називаємо епіклезою (з 
грецької дослівно - кликати до, кликати на). Святий Дух сходить на дари, щоб вони були нам «на тве-
резість душі, на відпущення гріхів, на спільноту зі Святим Духом, на повноту Цар- ства Небесного». В 
епіклезі «ми закликаємо милосердного Бога, щоб післав Духа Свого Святого на дари, що перед нами: 
щоб Він сотворив хліб Тілом Христовим, а вино – Кров’ю Христовою, бо все, до чого Дух торкається, 
освячується й перетворюється»294. 294 Кирило Єрусалимський, Містагогійні катехизи, 5, 7. Ka-
texizm_2012  
 382 Усі причасники Тіла Христового стають єдиним цілим з Ним і між собою: «Нас усіх, що від одно-
го хліба і чаші причащаємося, з’єднай одного з одним на причастя єдиного Духа Святого»295. Тому в 
єдності з цілою Церквою – з Богородицею та всіма святими – поминаємо всіх усопших у надії на вос-
кресіння до життя вічного, а також усіх живих з їхніми духовними й тілесними потребами; просимо, 
щоб Господь їх «пом’янув» – животворив своєю любов’ю.  
383 Святе возношення завершуємо словами: «Дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити й 
оспівувати пречесне й величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки 
вічні». Відновлюючись у Божій любові через взаємодарування, «віддзеркалюємо Господню славу й пе-
реображуємось у його образ, від слави у славу, згідно з діянням Господнього Духа» 
                                                    «Отче наш»  
384 У молитві Прохальної єктенії перед Отче наш ми, вручаючи все життя наше і надію Господеві, мо-
лимося, щоб Він сподобив нас причасти- тися Святих дарів «на відпущення гріхів, на прощення про-

грішень, на спільність зі Святим Духом, на насліддя Царства Небесного, на сміливість перед Ним, не 
на суд і не в осудження», щоб «зі сміливістю, неосудно сміти призивати небесного Бога Отця». Гос-
подня молитва передує Євхаристійному Причастю ще й тому, що Бог Отець – не «мій» чи «твій», але 

«наш», і Він нас єднає навколо Господньої трапези. До того ж єдність вимагає і взаємного прощення: 
«Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Святий Апостол Павло виразно пе-
рестерігає перед недостойним прийманням Причастя (пор. 1 Кр. 11, 27). 385 Взивання до Бога Отця в 

Господній молитві «є знаком того особового й дійсного усиновлення, яке буде нам дароване через дар і 
благодать Святого Духа i згідно з яким через зшестя благодаті будуть покриті і перетворені усі людські 
властивості»296. У молитві після «Отче наш» священик молиться, щоб Господь як «Лікар душ і тілес» 

своє пречисте Тіло і Кров «всім нам на добро рівно подав» 

Церква запрошує вірних до Святого Причастя виголосом «Святеє святим». Це одночасно і запрошення, 
і пересторога. Вірні приступають до Святих Дарів не тому, що уважають себе достойними, а тому, що 
належні до святої Церкви; вірні є святими не власною святістю, а тому, що вони є Тіло Христове, Храм 
Святого Духа. Це й сповідуємо словами: «Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос». При цьому на кож-
ному з нас лежить відповідальність приступати до Причастя з чистою совістю, щоб це поєднання 
відбулося «не на суд і не в осудження».  
387 Перед Причастям, для означення зішестя Святого Духа на Церкву, ди- якон вливає в чашу теплу 
воду («теплоту») зі словами: «Теплота віри, повна Святого Духа». «Як Святий Дух зійшов на Церкву 

після завершення Христом спасіння, так тепер сходить після приношення жертви й освячення Дарів на 
тих, хто удостоєний їх причаститися»298. Додавання теплоти також означає, що Святі дари є Тілом і 
Кров’ю живого – Воскреслого Христа. 

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

 

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


