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Чесним Твоїм 
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І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 
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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 

4 березня, 2018 р. Б. 
 

         2 неділя Вел. Посту               
 

 

http://pokrova-church.com/


Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Кловер Катерину,Кріслату Ма-
рію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Савчак Орисю, Сікорську Ма-
рію , Палку Марію, Стасишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську 
Катерину,Емілі 

З  4 березня по 11 березня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 7 березня— Зорій Роман 
11 березня— Дем’янчук Оксана 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом бла-
гословенних   років 
життя, здоров’я і здійс-
нення всіх Ваших 
мрій! 

День Дата Час Інтенція Хто Жерт-
вує 

Неділя 
 

4 березня 9 год. ран. 
10:00 ран. 
12:15 дня  

 

Молитва”Матерів в молитві” 
Служба Божа за парафіян 

Біблійні навчання 
 

 
о. парох 

Вл.Роберт 

Понеділок 
 

5 березня   
— 

 

Вівторок 6 березня   
— 

 

Середа 7 березня 5 веч. Літургія Передосвячених 
Дарів 

Панахида 

о. парох 

Четвер 8 березня   
— 

 

П’ятниця 9 березня 4 веч. Літургія Передосвячених 
Дарів 

Панахида 

о. парох 

Субота  10 березня 9 ран. 
 

10 ран. 
 

†Василь,†Дарія,†Михайло,† Ірена 
 

† Сорокоусти . Парастас  
 

Родина 
Дем’янчук 

о. парох 

Неділя 
 

11 березня 10:00 ран. 
12:15 дня 

5 год.30 хв.  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

Духовні науки 

о. парох 
Вл.Роберт 
спільнота 



УЗО ласкаво запрошують на Шевченківське свято, яке відбудеться у не-

ділю, 11 березня2018 р.о 3 год. Дня в парафіяльній залі нашої церкви. За-
прошують  розділити  радість української мови разом. 

 

В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах і підготовка до 
ВЕЛИКОДНЯ і Першого  Святого Причастя. Цього року Перше Урочисте Причас-
тя — 20 травня.   Прохання батьків забезпечити явку дітей .  
 

В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки, які проводитиме 
отець Всеволод Шевчук, адміністратор парафії Святого Духа міста Акрон . Реколек-
ції  відбудуться з 16 по 18 березня в нашій церкві . Детальніша інформація буде по-
дана пізніше . 

 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти участь 
у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаючи з 9 лю-
того до 23 березня . Організовуємо роботу у 2 зміни .  Також дуже 
просимо спекти солодке печиво . 

В п’ятницю 27 квітня о 6 год. Веч. В нашій парафії відбудеться презента-
ція книги отця Богдана Праха” Духовенство Перемиської єпархії та апос-
тольської адміністрації Лемківщини” 

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річних 
зборів  в неділю 18 березня 2018 року о 12 год. дня  .Членам парафіяльної 
ради і керівникам прицерковних організації приготовити надруковані зві-
ти за проведену роботу протягом календарного року.                                   3 
збори членів Номінаційної комісії  4 березня в 11:45 ранку в офісі. 

Продовжуємо виготовляти вареники у середу з 5 години веч. Також пот-
рібна допомога чистити картоплю у вівторок . 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в па-
рафії проводяться зустрічі дух. спільноти “Чисті Серця під Покровом Бого-
родиці”. Тема-”ДУХОВНІСТЬ І ДУШЕВНІСТЬ” просимо усіх бажаючих 
сьогодні о 5:30 веч. Вхід, кава і печиво — безкоштовні!  

Сорокоусти– це Великопосне поминання рідних померлих.  Під час Великого Посту 
відправляються Літ.Передш. Дарів з чином Панахиди в середу і пятницю і задушні 
Служби Божі і парастас кожної суботи.  Просимо написати імена померлих . Цей ли-
сток просимо віддати пароху. 

Сьогодні о 12:15 дня в нашій церкві розпочнуться розважання над сторінками Свя-

того Письма. Запрошуємо глибше пізнавати Слово Боже 

Наша парафія організовує проведення Великопосної духовної прощі 
25 березня 2018 року до North Jackson Shrine адресою 2759 N Lipkey 
Rd, North Jackson, OH.В програмі прощі - Молебень до Богородиці, 
духовна наука, Хресна Дорога, молитовні чування в наміреннях про-
чан. Бажаючі замовити місце в автобусі повинні звернутись до 
Світлани Дерех, а по питанню деталей програми проведення – до 
Оленки Корендій. Збір прочан у залі для молитви Благословення        
о 1 год.30 хв. . Виїзд від паркувальної площі нашої парафії о 2 год. дня  

Увага ! Сьогодні з 9 год. в церкві проводитиметься молитва “ Матерів Мо-
литви “. Віримо в силу материнської молитви , яка дасть мир для дітей ! 



 
 
 
 

Слава: 
 
 
 
 
 

 Тропар воскресний, глас 6:   Ангельські сили на  
гробі Твоїм * і ті, що стерегли, змертвіли, * і стояла Марія у гробі, * 
шукаючи пречистого тіла Твого. * Полонив Ти ада, та не спокусив-
ся ним, * зустрів єси Діву, даруючи життя. * Воскреслий з мертвих 
Господи, слава Тобі. 
Слава: Кондак Тріоді, глас 5:  Нині час для діяння явився, * при 
дверях суд, * востаньмо, отже постячися, * принесім сльози благан-
ня з милостинями, взиваючи: * Ми согрішили більше піску морсь-
кого, * але ослаби, Творче всіх, щоб ми прийняли нетлінні вінці. 
І нині: Богородичний, глас 4: Йоаким і Анна з неслави бездітности 
* 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, глас 5: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від 
роду цього і повік. 
Стих : Спаси мене, Господи, бо не стало праведного. 
 
Апостол: До Євреїв 1, 10-2, 3.  
 
Алилуя, глас 5 : Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, спові-
щу з роду в рід істину Твою устами моїми. 
 
Стих:  Бо сказав Ти: Повік милість збудується на небесах пригото-
виться істина Твоя. 
 
Євангеліє:  Марка 2, 1-12. 
 
Замість “Достойно” - “Тобою радується...” 
Причасний:  Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх. . 
Алилуя (3). 



            

 

           2. Літургія Передшеосвячених Дарів  
 
401 
 Літургія Передшеосвячених Дарів має подвійний характер – пе-
редхрещальний і покаянний. Під час цієї Літургії спільнота мо-
литься за оглашенних, а з другої половини Великого посту і за 
«тих, що до просвічення», які на Пасху будуть охрещені. Перша 
частина Літургії – Вечірня зі старозавітними читаннями – носить 
особливий повчальний характер. Читання книг Буття та Виходу 
представляють оглашенним та й охрещеним історію Божого Про-
видіння та опіки над вибраним народом, а книга Приповідок подає 
практичні поради для щоденного життя. Через читання Старого 
Завіту та моління Літургії Передшеосвячених дарів оглашенні го-
туються до просвічення у Хрещенні. Символом їхнього готування 
та просвічування Божим Словом є благословення свічкою і кади-
лом зі словами «Світло Христове просвічує всіх». Це знак Христа, 
який перемагає темряву, символ прийдешньої світлої Пасхи й хре-
щення оглашенних у смерть і воскресіння Христа. 
 402 
 Покаянний характер Літургії Передшеосвячених Дарів виявляєть-
ся у співі стихири «Нехай направиться молитва моя, як кадило, пе-
ред Тобою», що завершується доземними поклонами, а також колі-
ноприклоненням під час входу з Передшеосвяченими Дарами. Пе-
ренесені Дари освятили на недільній Божественній Літургії і збе-
рігали до Літургії Передшеосвячених Дарів в кивоті на престолі. 
Покаянно-постовий характер цієї Літургії полягає в очікуванні па-

схальної повноти й готуванні вірних до неї. Причащання духовно 
зміцнює вірних на шляху покаяння і посту. 

 

Катехизм УГКЦ “Христос наша Пасха” 

 

 


