
 

Наступна неділя 
 

7 лютого , 2016 

31 неділя по  
Зісланню 
Св.Духа       
Апостол: 

 
1 Тимотея 5.15 - 17 

 
 

Євангеліє: 
 

Лука 18. 35 –43 
 
 

 
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 
Rev. Mykhaylo Drozdovskyy –priest 

Веб-сторінка 
              pokrova-church.com  

Тел. (216)-524-0918 
Hall Rental  (440)-237-8382 

Kitchen (216)-524-6871 

 
31 січня , 2016 р.Б. 

 30 Неділя після Зісланню 
Св.Духа       

 

http://pokrova-church.com/


Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, 
Кловер Катерину, Кондуш Наталю , Мисів Анну, Мацєх Ліду ,      
Міґелич Надію , Савчак Орисю, Сікорську Марію , Стасишин Марію , 
Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину 

З  31 січня по 7 лютого 2016 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

        31 січня 10:00 am 
12:15 pm 

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

о. парох 
Владика Роберт 

Понеділок 1 лютого  —  
 

Вівторок 2 лютого 10:00 am 
 
 

† Євстахій , †Анна Йосиф , Оксана        
Литвин 

Середа 3 лютого  —  

Четвер 4 лютого 10:00 am † Ганна † Іван† Галина † Ми-
хайло ... 

родина 

П’ятниця 5 лютого  
 
 
 

 
— 

 
  

 
 

Субота  6 лютого 9:00 am 
10:00 am 

† Надія , душі в чистилищі 
†Олександра (річн.),† Катери-

на , †Стефан, †Василь ... 

Люда Ціхольська 
Наталя Наноцька 

Неділя 
 

7 лютого 9:00 am 
10:00 am 
12:15 pm  

Молитва *Матерів в молитві* 
Служба Божа за парафіян 

Біблійні навчання 
 

 
о. парох 

Владика Роберт 

31 січня — Стасюк Мирослава 
1 лютого — Твардовський Ярослав  
2 лютого —  Луцишин Зеновій 
5 лютого — Лаврів Тарас 
6 лютого — Василишин Руслана 
7 лютого — Сюрко Володимир 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом 
благословенних   ро-
ків життя, здоров’я і 
здійснення всіх Ва-
ших мрій! 



УВАГА ! Звертаємося до дітей нашої парафії віком від 16 років і старших , які ба-
жають працювати як платні офіціянти на парафіяльних імпрезах , а також на ін-
ших імпрезах , які проводитимуться в нашій залі , звернутися до менеджера п.Марії  
Дробнякович по тел. 440-237-8382 . 

З 19 січня о. Михайло  здійснює   відвідини парафіян і благос-
ловення домів Йорданською водою.  
Священик прийде до парафіян, з попередньою  домовленістю . 
Прохання повідомити о. Михайла про сприятливий  для Вас 
день та час. 
Будь-ласка, приготуйте стіл з свічкою і образом чи хрестом, а 
також неосвячені релігійні атрибути. 

 
КАТЕХИТИЧНІ НАВЧАННЯ .  
Після Різдвяних канікул в парафії розпочинається новий семестр катехизаційних 
занять по вікових групах , а також підготовка дітей до Першого Урочистого        
Святого Причастя . Велике прохання батьків забезпечити явку дітей , починаючи              
з п’ятниці 29 січня і протягом п’ятниць кожного тижня . 
Вчителям– катехитам вести облік відвідувань дітей по класах . 

 МАТІРНА ПАРАФІЯ СВВ. АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА запрошує Вас на  
ПАРАФІЯЛЬНУ КОЛЯДУ, якa відбудеться в неділю, 31 січня 2016 о год. 1 дня 
після Служби Божої, яка відбудеться 11 год. рано. Смачнй обід, музична програма і 
лотерея. Білети: $25 від особи, діти 6 -12 $10. Просимо звернутися до о. Андрія Га-
новського тел. 216-401- 0004, імал: ahanowsky@gmail.com до 26 січня. Після 26 січня, 
білети по $30. Білетів при дверях НЕ буде. Сердечно дякуємо всім за підтримку!  

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти 
участь у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , по-
чинаючи з 12 лютого до 18 березня . Організовуємо роботу       
у 2 зміни .  Також дуже просимо спекти солодке печиво . 

 

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річних 
зборів        6 березня 2016 року о 12 год. дня . Всі парафіяни особисто бу-
дуть повідомлені про це і ознайомлені з порядком денним зборів . 

Продовжуємо виготовляти вареники кожної середи  5 години   вечора. 
Також потрібна допомога чистити картоплю. 

РІК БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ 2016 рік проголошений Вселенською Ка-
толицькою Церквою Роком Милосердя.  Пасторальний відділ нашої 
єпархії організовує дві конференції   на тему: “Дістатись на вершину 
Милосердя”. Перша конференція відбудеться в парафії Пресвятої Трой-
ці в Карнегі, Пенсильванія, в суботу 5-го березня 2016 року від 9:30 ран-
ку і до 3:30 дня . Друга конференція відбудеться в нашій парафії  По-
крова Пресвятої Богородиці в суботу 16-го квітня 2016 року                      
з 9  год . 30 хв.ранку до 3 год. 30 хв. дня . Детальніша інформація буде 
подана в наступних оголошеннях . 



 
 

Глас2 
 

 
 

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 втрима-
ли. * Бо як Матір Життя до життя переставив той, * хто все-
лився в утробу приснодівственну. 

Прокімен: Кріпост ь моя і пісня моя – Господь, і став мені спа-
сенням (Пс. 117,14). 

Стих: Караючи покарав мене Господь, т а смерт і не передав 
мене (Пс. 117,18). 

 
Апостол : 1 Тимотея1.15-17 
 
Алилуя: Вислухає Тебе Господь у день печалі, захист ит ь Тебе 

ім’я Бога Якова (Пс. 19,2). 
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який т ільки день 

призовемо (Пс. 19,10). 
 
Євангеліє : Лука 18.35-43 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в ви-

шніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі. 


