
 

Наступна неділя 
 

14 лютого , 2016 

 неділя Закхея       
Апостол: 

 
1 Тимотея 4.9 - 15 

 
 

Євангеліє: 
 

Лука 19. 1 – 10 
 
 

 
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 

 
7 лютого , 2016 р.Б. 

 31 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  7 лютого по 14 лютого 2016 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

 7 лютого 9:00 am 
10:00 am 

 

Молитва *Матерів в молитві* 
Служба Божа за парафіян 

 

о. парох 
Владика Роберт 

Понеділок 8 лютого  —  
 

Вівторок 9 лютого 8 am 
 
 

† Параскевія (40 день ) Галя Возна 

Середа 10 лютого  —  

Четвер 11 лютого  —  

П’ятниця 12 лютого 
 

Трьох Святителів 

9:00 am 
 

10:00 am 
 
 

† Настя † Марія † Петро 
 

Служба Божа за парафіян 
 

 
  

Варвара Мацєх 
 

о. парох 

Субота  13 лютого 9:00 am 
10:00 am 

† родичів 
† Софія † Федір †Дмитро ... 

Марія Орищин 
Родина Петровських і  

Дерех 

Неділя 
 

14 лютого 10:00 am 
12:15 pm  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

 

о. парох 
Владика Роберт 

7 лютого — Сюрко Володимир 
10 лютого— Лопушанська Іванка 
10 лютого— Чепак Марія 
12 лютого— Яцків Степан 
12 лютого — Хомяк Василь 
13 лютого — Стасишин Марія 

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



 

 

КАТЕХИТИЧНІ НАВЧАННЯ .  
В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах , а також підго-
товка дітей до Першого Урочистого Святого Причастя . Велике прохання батьків 
забезпечити явку дітей ,  протягом п’ятниць кожного тижня . 
Вчителям– катехитам вести облік відвідувань дітей по класах . 

 В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки про Блаженних—
новомучеників УГКЦ , які проводитиме отець  Іван Колтун , парох парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці села Страч , який запрошений парафією Святих Володимира 
і Ольги з Чікаго . Реколекції  відбудуться 8, 9 ,10 квітня в нашій церкві . Детальніша 
інформація буде подана пізніше . 

Слухайте щонедільну християнську радіопрограму “Христос між нами” з Пітсбур-
га, Пенсильванія, в українській і англійській мовах кожної неділі на хвилі WPIT – 
73 AM, або в мережі інтернет на сайті: www.wpitam.com, або на єпархіальному сай-
ті: http:// stjosaphateparchy.com/listen.  
Тут ви зможете знайти свіжі проповіді наших єпархіальних священиків, розважан-
ня та багато іншого. Програма особливо корисна для тих, хто не має змоги через 
хворобу, вік бути в неділю в церкві.  

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 будуть 
повідомлені про це і ознайомлені з порядком денним зборів . 

Велике прохання допомогти чистити картоплю в неділю і понеділок . 
Цього тижня виготовляємо вареники в понеділок , віторок і середу           
з 5 години вечора . Ми маємо багато замовлень і потрібна Ваша допомога 

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 . 

УВАГА ! Сьогодні відразу після закінчення Служби Божої розпочнеться коротко-
часне позачергове засідання членів парафіяльної ради . Біблійні заняття цієї неділі 
не проводитимуться . 



 
Глас 3 

 

Тропар: Нехай веселят ься небесні, нехай радуют ься 
земнії, * бо сотворив владу рукою своєю Господь, * 
подолав смертю смерть, первенцем мертвих став, * з безо-

дні аду ізбавив нас і подав світові велику милість. 
 
Кондак: Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий, * і нас возвів Ти із 

врат смертних, * днесь Адам ликує і радується Єва, * а разом про-
роки з патріархами неперестанно оспівують * божественну могут-
ність влади Твоєї. 

 
Богородичний: Діва днесь предст оїт ь у церкві * із ликами свя-

тих невидимо за нас молиться Богу. * Ангели з архиєреями покло-
няються, * апостоли з пророками ликують, * бо ради нас 
молить Богородиця предвічного Бога. 

 
Прокімен: Співайт е Богові нашому, співайт е; співайт е 

цареві нашому, співайте. 
  
Стих: Всі народи заплещіт е руками, воскликніт ь Богові голо-

сом радости  
 
Апостол: 1 Тимотея 5. 15 –17 
 
Алилуя: На Тебе. Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки  
Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіж ища, щоб 

спасти мене  
 
Євангеліє: Лука 18. 35-43 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в ви-

шніх. Алилуя, тричі. 


