
 

Наступна неділя 
 

24 червня, 2018 
4 НЕДІЛЯ  

по Зісл. Св.Духа 
 

Апостол: 
 

До Римлян 6.18—23 
 

Євангеліє: 
Матея 8.5 -13 

 
 

 
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 
              pokrova-church.com  

Тел. (216)-524-0918 
Hall Rental  216-536-3418 

Kitchen (216)-524-6871 

 
17 червня, 2018 

3 НЕДІЛЯ 
по Зісл. Св.Духа 

 

 

http://pokrova-church.com/


З  17 червня по 24 червня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

18 червня — Любомир Карпій 
19 червня— Ольга Ільчишин 
20 червня — Михайло Курдоба 
22 червня — Ольга Балух 
23 червня - Юрій Корник 
24 червня — Іванна Боднарук  
24 червня — Христина Чабан 
 

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

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 
3 Неділя 

По Зісланні 
Св.Духа 

 
17 червня 

10: 00 ран. 
11:30 ран. 
12:15 дня 

 

Служба Божа 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

Розв.над Св.Письмом 
 

 
 

о.парох 

Понеділок 
 

18 червня   
                — 

 

 
Вівторок 

19 червня 10: 00 ран +Михайло, +Дмитро  Маруся Скоропис 

Середа 20 червня                 —  

Четвер 
 

21 червня                 —  

 
П’ятниця 

 
22 червня 

                —  

 
Субота  

 
 

 
23 червня 

 
10: 00 ран 

 
+Єфросинія,+Яким,+Тетяна, 

+Іван,+Петро 

 
Тетяна Іванова 

 4 Неділя 
По Зісланні 

Св.Духа 
 

  24 червня 10: 00 ран. 
12:15 дня 
5:30 веч. 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

Дух.конференція 

о.парох 
 

Пам’ятаймо    молитися за наших старших і хворих парафіян.       
    Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Корнік 
Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Ма-
р’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин  Марію,Стасишин Марію, 
Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Еmilie Woak 



  

 
 
 

 
 

Сьогодні 
    о 12год. 15 хв.– розважання над стор. Св. Письма. Запрошуємо! 

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, повідомляємо Вас про скликання 
позачергових Загальних Зборів  парафії, по питанню реконструкції парафіяльного 
цвинтара  які відбудуться 17 червня 2018 р.Б. о 11 год.30хв.ранку в приміщенні за-
лі Запрошуємо всіх взяти участь в зборах.Йде пошук спонсорів  окремих проектів 
реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, вхідної брами, реконстру-
кцію мозаїчної ікони... Першим жертвенним спонсором стала родина Зеновія і Дозі 
Кріслатих, які для реалізації проекту передають $40.250. Нехай Всещедрий Господь  
Благословляє цю жертвенну родину Ласками і Щедротами! 

 

 

                                З ДНЕМ БАТЬКА! 
Нема без тата щастя на землі, Як і без мови не бува розмови. 
І доки світ цей грішний ще і злий,Оберігаймо тата у любові.  

Увага!  Ви зможете придбати лотерейні квитки на фестиваль .  При за-
купі цих квитків Ви вкладаєте свою частку в сплату позики , а по-друге, 
маєте змогу виграти виграші  в сумі $2000, $500 і п’ять по $100.  Кожна 
родина парафії отримає  2 книжечки вартістю $30 за одну книжечку . 
Обов’язком кожної родини є закупити ці квитки. Виповнені корінці і оп-
лату в сумі $50.  просимо повернути   до 29 липня.  

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в нашій 
парафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під Покровом Бо-
городиці”. На яких висвітлюються пізнавальні та повчальні лекції для фундаме-
нтального та глибокого пізнання Бога та нашої Віри. Запрошуються усі бажаючі 
незалежно від від віку сьогодні у неділю 24 червня о 5:30 вечора на науку 
“Пояснення Божественної Літургії Ів. Золотоустого. ЛІТУРГІЯ СЛОВА: Тропа-
рі.Трисвяте.Прокімени. Апостол. Євангеліє. Гомілії. 

Ведеться  підготовка до проведення щорічного парафіяльного фестивалю, 
який проходитиме 3,4,5 серпня. Всі,хто бажає взяти участь у фестивально-
му “КАРООКЕ”, прохання звернутись до Олі Чепак. Працює фестиваль-
ний комітет.   

 

  

ОПОВІДІМають намірення вступити в подружній стан наречені Тука Сергій - народи-
вся 1986 році в м. Тернопіль з Буйніч Дарією, народилася в 1993 році в Брестській 

обл.Шлюб – 23 червня. Якщо хтось знає про якісь перешкоди, просимо повідомити       
о. пароху 

 

УВАГА! Якщо ви святкуєте у цьому році подружній ювілей - 25- чи 50 - ліття подру-

жнього життя, будь ласка, дайте знати до парафіяльного офісу, щоб ми могли вас 
привітати від парафії, а також відслужити чин благословення подружжів, що про-

жили разом 25 чи 50 років. 

В СУБОТУ І НЕДІЛЮ – 25 І 26 СЕРПНЯ, ВІДЗНАЧАЄМО 27 -му РІЧ-

НИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. ФЕСТИВАЛЬ ПАРАФІЇ СВ. ЙО-
САФАТА І ПАРАД УКР. СЕЛА.  Планується проведення 2-ден. фестива-

лю у парафії Св. Йосафата у суботу, 25 серпня, з полудня до 11 год вечо-

ра та в неділю, 26 серпня, з полудня до 6 год.вечора. 

ФЕСТИВАЛЬ У субoту, 21 липня, 2018 р. Б. Святo-Вoлoдимирський Украïнський 
Правoславний Катедральний Сoбoр у Пармi, Огайo, буде влаштoвувати свiй щoрiч-
ний украïнський фестиваль. Запрoшуються всi на фестиваль, на якoму ви вiдчуєте 
багатствo нашoï украïнськoï культури  

  



 
 

Глас 2 
 
 

Тропар: Коли зійшов Ти до смерт и, Жит т я безсмерт не, * т о-
ді ад умертвив Ти блистінням божества. * Коли ж і умерлих із гли-
бин підземних воскресив Ти, * всі сили небесні взивали: * Життє-
давче, 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 втримали. * 
Бо як Матір Життя до життя переставив той, * хто вселився 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 : Римлян 5.1-10 
 
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 : Матея 6.22-33 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх 

(Пс. 148,1). Алилуя, тричі. 


