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

11 березня, 2018 р. Б.

3 неділя Вел. Посту
Хрестопоклонна

Покрий нас

Наступна неділя
18 березня, 2018

Чесним Твоїм
Покровом

4 неділя
Вел. Посту

І ізбав нас від

Євреїв. 6.13-20

Апостол:

Євангеліє:
Усякого зла.

Марко 9.17-31

З 11 березня по 18 березня 2018 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

Неділя
Хрестопоклінна

11 березня

10:00 ран.
12:15 дня

Служба Божа за парафіян
Біблійні навчання

о. парох
Вл.Роберт

Понеділок

12 березня

Вівторок

13 березня

Середа

14 березня

Четвер

15 березня

П’ятниця

16 березня

Субота

Неділя

17 березня

18 березня

—
—
5 веч.

Літургія Передосвячених
Дарів
Панахида

о. парох

—
10 ран.
4 веч.

о.Шевчук
о. парох

7 веч.

Реколекційні навчання
Літургія Передосвячених
Дарів .Панахида
Реколекційні навчання

10 ран.
11:30 ран.
4: 30 веч.
5: 30 веч.

† Сорокоусти . Парастас
Реколекційні навчання
Акафіст до Страстей Хр.
Реколекційні навчання

о. парох
о.Шевчук

10:00 ран. Служба Божа за парафіян
11:30 ран.
Реколекційні навчання
5 год.30 веч.
Духовні науки

о.Шевчук

о.Шевчук

о. парох
Вл.Роберт
о.Шевчук
спільнота

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

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

11 березня— Дем’янчук Оксана
12 березня — Лозинська Наталя
12 березня — Воєцький Андрій
15 березня — Волошин Андрій
15 березня — Дмитрик Розалія
16 березня — Василишин Святослав

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 - Хресна Дорога, духовна
наука, молитовні чування в наміреннях прочан. Бажаючі замовити
місце в автобусі повинні сьогодні 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
В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в парафії проводяться зустрічі дух. спільноти “Чисті Серця під Покровом Богородиці”. Наступна духовна зустріч 18 березня о 5год.30 хв. Вхід, кава і печиво — безкоштовні!
В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах і підготовка до
ВЕЛИКОДНЯ і Першого Святого Причастя. Цього року Перше Урочисте Причастя — 20 травня. Прохання батьків забезпечити явку дітей .
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 листок просимо віддати пароху.
В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки, які проводитиме отець Всеволод Шевчук, адміністратор парафії Святого Духа
міста Акрон . Реколекції відбудуться з 16 по 18 березня в нашій церкві .
Детальніша інформація—в розкладі Богослужень .
12 відділ СУА запрошує на весняний базар,де можна купити паски та печиво
на Великдень. Продаж– в пятницю,23 березня—з 4 до 7год.та в суботу 24 березня—з 9 год. ранку до 2 год. дня. Базар в домівці СУА при залі Йосафата.
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 звіти за проведену роботу протягом календарного року. 3 збори членів Номінаційної комісії 11 березня в 11:45 ранку.

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти участь
у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаючи з 9 лютого до 23 березня . Організовуємо роботу у 2 зміни . Також дуже
просимо спекти солодке печиво .
Сьогодні о 12:15 дня в нашій церкві розпочнуться розважання над сторінками Святого Письма. Запрошуємо глибше пізнавати Слово Боже
УЗО ласкаво запрошують на Шевченківське свято, яке відбудеться сьогодні, 11 березня 2018 р.о 3 год. дня в парафіяльній залі нашої церкви.
Запрошують розділити радість української мови разом.
В п’ятницю 27 квітня о 6 год. Веч. В нашій парафії відбудеться презентація книги отця Богдана Праха” Духовенство Перемиської єпархії та апостольської адміністрації Лемківщини”
Продовжуємо виготовляти вареники у середу з 5 години веч. Також потрібна допомога чистити картоплю у вівторок .

Слава:

Глас 7
Тропар: Розрушив Ти хрест ом т воїм смерт ь, * ст ворив Ти розбійникові рай, * мироносицям плач перемінив єси, * і апостолам
проповідати повелів єси, * що воскрес Ти, Христе Боже, * даючи
світові велику милість.
І Хресту, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх * і благослови насліддя Твоє, * перемоги благовірному народові на супротивників даруй
* і хрестом Твоїм, * охорони люд Твій.
Славаі нині: Кондак , глас 7: Вже полумяне оружжя не охороняє
врат едемських, * на Нього бо прийшло преславне погашення—
Дерево хресне; * смерти жало і адову перемогу прогнано, * і став
Ти, Спасе мій, * перед тими, що в аді, кличучи: * Увійдіть знову в
рай.
Замість Трисвятого: Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє воскресення Твоє славимо.
Прокімен, глас 6: Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє.
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався
Ти мовчки від мене.

Апостол: До Євреїв 4, 14-5, 6.
Алилуя, глас 1 : Помяни соньм Твій, що його придбав Ти іздавна.
Стих: Бог же - цар наш перше віку, вчинив спасення посеред землі
Євангеліє: Марка 8, 34-9,1.
Замість “Достойно” - “Тобою радується...”
Причасний: Знаменувалося на нас світло лиця Твого, Господи.
Алилуя (3).

Запрошуємо
усіх християн в суботу 17 березня
до Храму Покрова Пресвятої Богородиці
на Акафіст до Страстей Христових ,
який буде відправлений о 4 годині 30 хв. дня біля Хреста ,
З ЧАСТИНКОЮ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО
ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО

МОЛИТВА ДО ЖИВОТВОРНОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО
Хай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ті,
що ненавидять Його.Як щезає дим, хай вони щезнуть, як від вогню топиться
віск.Так нехай погибнуть біси від лиця тих, що люблять Бога і знаменуються знаком Хреста, радісно промовляючи: радуйся, Пречесний і Животворний Хресте Господній, ти проганяєш бісів силою розп’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа.Він бо зійшов до аду й переміг силу диявольську і дарував нам Тебе, Хрест Свій
Чесний, на прогнання всякого супостата.
О Пречесний і Животворний Хресте Господній!
Помагай мені з Святою Володаркою Дівою Богородицею і з всіма святими
навіки. Амінь.

