
 

Наступна неділя 
 

9 квітня , 2017 
 

 
Квітна Неділя 

 
Филипян4,4 - 9 

 
 

Євангеліє: 
 

Івана 12,1 - 18 

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 
              www.pokrova-church.com 

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

Kitchen (216)-524-6871 

 
2 квітня , 2017 

5 Неділя Посту 
 

Преподобної Марії Єгипетської 



Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
  Кріслату Марію , Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Оль-
гу, Кловер Катерину,  Міґелич Надію, Мігелич Михайла Савчак Орисю, Сікорську 
Марію, Тарнавського Бориса,  Чабана Євгена,Чапську Катерину 

З 2 квітня  по 9 квітня  2017 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 
Неділя 

Пр. Марії Єги-
петської 

 
2 квітня 

9:00 am 
10:00 am 
12:15 pm 
 1:00 pm  

 
  

Молитва “Матерів в молитві 
Служба Божа за парафіян                  

Розваж. над стор. Святого Письма 
Фільм “ Справа Рифи” 

 
о. парох 

Владика Роберт 

 
Понеділок 

 

 
3 квітня 

 
7:00 pm 

               
Літургія Перед. Дарів . Панахида  

 
 

 
о. парох 

 
Вівторок 

4 квітня  
 
 
 

— 
 

 
 

Середа 5 квітня  —  

 
Четвер 

 
6 квітня 

 
7:30 рm 

       
Вечірня з Литією 

 
о. парох 

П’ятниця 
Благовіщення 

7 квітня 10:00 am 
7:00 рm 

Служба Божа за парафіян                  
Літургія Перед. Дарів . Панахида  

 

о. парох 
 

Субота  
 

8 квітня 9:00 am 
10:00 am 

+ Іван Боднарук 
Сорокоусти . Парастас . 

 

Юля Лаврів 
о. парох 

 

Неділя 

Квітна 
Неділя 

9 квітня 10:00 am 
 

12:15 pm 
 5:30 pm  

 

 Служба Божа за парафіян   
Посвячення лози  
Розваж. над стор. Святого Письма 
 Духовні науки “Христос наша Пасха” 

о. парох 
Владика Роберт 

 
 
 

2 квітня — Володимир Кушнір 
2 квітня— Оксана Дроздовська 
6 квітня—Юрій Лозинський  
7 квітня— Марія Букало  
8 квітня—Ольга Хом’як 

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

 

ЦЕРКВА ПРО ПІСТ " Піст це не новітній винахід, але скарб по батьках. Усе, що давнє, гідне по-
хвали. Пошануй же стародавність посту! Він такий давній, як саме людство" (Святий Василій 
Великий. Про піст, 1). Святий Великий піст, який називають також Чотиридесят ницею, це одна 
з найдавніших і найбільш священних установ християнської релігії. Історія Великого посту має 
довгу й багату традицію. Вона сягає апостольських часів. Передпасхальний піст називають Вели-
ким не тільки через його тривалість, але й через його важливість і значення в житті Церкви і 
кожного християнина. Святі Отці Церкви мають до встановлення святого посту найбільшу по-
шану й найкращі похвали. Святий Василій Великий (329-379) про давність встановлення посту 
каже: "Нехай буде мені вільно знову звернутися до історії і пригадати, що піст дуже давній і те, як 
усі святі дуже берегли його, наче яку спадщину по батьках, що її переказував батько синові. Так 
то цей скарб через безпе рервне передання дійшов аж до нас" (Про піст, І).  



 

 В неділю 14 травня, під час Божественної Літугії , відбудеться Пер-
ше Урочисте Святе Причастя для дітей нашої парафії, а в суботу 13 
травня, о 5 годині вечора, о. Михайло буде проводити заключне за-
няття і уділить Тайну Покаяння. Підготовка  дітей—кожної п’ятниці 
у визначений час  

 

 

  

 

УВАГА!  Прохання до парафіян і прихожан: хто може придбати чи діста-
ти лозу для освячення на Квітну Неділю, просимо повідомити  
о. Михайла у найближчий час. 

 125 ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ патріярха Йосифа Сліпого .           
Сьогодні 2 квітня о 1 годині дня в нашій залі  відбудеться прем’єра філь-
му про життя Патріарха Йосифа Сліпого “ Справа Рифа”. Фільм охо-
плює період від 1945 до 1963 років.     Запрошуємо  до перегляду.  

  Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти уч-
асть у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаючи з 
3 березня по 7 квітня . Організовуємо роботу у 2 зміни .  Також ду-
же просимо спекти солодке печиво .Парафія дуже потребує робо-
чих рук особливо в першу зміну ! Просимо  допомоги . 

В рамках програми: “Жива парафія - місце зустрічі з живим Хри-
стом” в нашій парафії перебувають гості з України. Отець Ігор Яців 
– керівник департменту інформації Української Греко – Католиць-
кої Церкви, а також журналісти Живого інтернет-телебачення. Це 
суспільно-релігійний проект УГКЦ, покликаний залучати у своїй 
діяльності широку аудиторію в Україні та за її межами, незалежно 
від національності та віку, християнської конфесії та суспільно-
політичних переконань. Цього тижня проводяться відеозйомки дія-
льності парафії ,записи інтерв’ю  з парафіянами, катехитами, діточ-
ками різних прицеркових організацій і катехитичних класів . 

ПРОЩА В суботу 6 травня 2017 року відбудеться проща до містечка    

Белев’ю, (4106 State Route 269 Bellevue Ohio), яке розміщене за 66 миль на 
захід від Клівленду. За цим посиланням ви можете відвідати сторінку 

святині, а також переглянути фото : http://sorrowfulmothershrine.org/ 

 Цього тижня будемо виготовляти вареники у середу з 5 години вечо-
ра. Також потрібна допомога чистити картоплю. 

СЛУЖІННЯ БЛИЖНЬОМУ - ДИЯКОНІЯ  Цього року церква заохочує  до милосе-
рдя і допомоги потребуючим особливо важко хворим , дітям– сиротам , старень-
ким , які потребують допомоги і опіки Під час Великого Посту церква заохочує нас 
до ДИЯКОНІЇ - служіння ближньому.  

Всі, хто бажає дати пожертву на придбання квітів до Гробу Господнього, мо-
же це здійснити в парафіяльному офісі . 

Восьмий відділ Української Жіночої ліги Америки  буде проводити збірку 
пожертв на Вербну неділю . Виручені кошти підуть на допомогу пораненим 
солдатам , потребуючим сім'ям в Україні і тим, хто прибуває в Клівленд 
для надання медичної допомоги. Заздалегідь дякуємо за вашу  підтримку!  

 



 

       5-та Неділя Посту 
 
 

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний, * 
погребення прийняв Ти тридневне, * щоб нас визволити від страс-
тей. * Життя і воскресення наше, * Господи, слава Тобі. 

I преподобній, глас 8: В Тобі, мат и, дбайливо зберігся образ, * 
бо, прийнявши хрест, Ти пішла слідом за Христом * і ділом навча-
ла Ти погорджувати тілом, бо воно проминає, * а дбати про душу – 
єство безсмертне. * Тим-то з ангелами разом радується, * преподо-
бна Маріє, дух твій. 

Слава: Кондак преподобній, глас 3: Перше блудами всякими 
сповнена, * як Христова невіста через покаяння днесь явилася, * 
ангельське життя наслідуючи, демонів оружжям хреста Ти убива-
єш. * Ради цього як невіста царева Ти явилася, Маріє преславна. 

I нині: Богородичний, глас 3:  Діва днесь предстоїть у церкві * 
і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу. * Ангели з ар-
хиєреями поклоняються, * апостоли з пророками ликують, * бо ра-
ди нас молить Богородиця превічного Бога. 

Прокімен . Помоліт ься і воздайт е Господеві, Богу нашому  
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я його  
 І преподобній, глас 4: Дивний Бог у свят их своїх, Бог Ізраїлів . 
Апостол: до Євреїв 9,11-14. I преподобній: до Галатів 3,23-29. 
Алилуя: Прийдіт е, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, 

Спасителеві нашому  
Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскли-

кнім йому. 
Євангеліє: Марка 10,32-45. I преподобній: Луки 7,36-50. 
Замість Дост ойно, співаємо: 
“Тобою радується” 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е Його в вишніх 

Другий: В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться. 
Алилуя, тричі. 

 


