
 

Наступна неділя 
 

22 липня, 2018 
8 НЕДІЛЯ  

по Зісл. Св.Духа 
 

Апостол: 
 

1 Кор.1.10-18 
 

Євангеліє: 
Матея 14.14-22 

 
 

 
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 

15 липня, 2018 
7 НЕДІЛЯ  

по Зісл. Св.Духа 
 
 

 

http://pokrova-church.com/


З 15 липня по 22 липня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
16 липня — Лаврів Іван , Лаврів Петро                        
16 липня— Якубович Дарія 
16 липня — Кмиць Ігор 
17 липня — Квасниця Роман 
18 липня — Хомин Ярослав 
22 липня — Мігелич Михась 
 

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

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 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

7 Нед.по Зі-
сл.Св.Духа  

   
15 липня 

10: 00 ран. 
12:15 дня 

 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

 

о.парох 

Понеділок 
 

16 липня                             —  

 
Вівторок 

17 липня                             —  

Середа 18 липня 11 год. ран + Антон (9 днів) Родина Думич 

Четвер 
 

19 липня                            —  

 
П’ятниця 

20 липня 6:40 год.веч 
7:30 год.веч 

+ Марія (1річн) 
+Віра,+Стефанія,+Романія,+Олімпія  

Марія Ткаченко 

 
Субота  

 
 

 

21 липня 

9 год.ран. 
10: 00 ран. 

+Іван (40 днів) 
+Надія (1річн.) 
+Гаврило,+Марія,+Анна,+Іван,+Дмитро 
 

Мочернюк Віра 
родина Карпів 

родинаФірманчук, 
Ющишин 

 8 Неділя 
По Зісланні 

Св.Духа 
 

  22 липня 10: 00 ран. 
12:15 дня 
5:30 веч. 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

Дух.конференція 

 
о.парох 

 



  

 
 
 
 
 
 

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

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів  ок-
ремих проектів реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, вхі-
дної брами, реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекларувати 
свої пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму пожертви 
можна сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяльному офісі.   
Пані Оксана Гальчук стала другим жертвенним спонсором , яка для реалі-
зації проекту передала $2.000. Нехай Всещедрий Господь  Благословляє її і  
родину Ласками і Щедротами! 

 

 

                                 

Увага!  Ви зможете придбати лотерейні квитки на фестиваль .  При закупі цих кви-
тків 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 кни-
жечки вартістю $30 за одну книжечку . Обов’язком кожної родини є закупити ці 
квитки. Виповнені корінці і оплату в сумі $50.  просимо повернути   до 29 липня.  

 о. Михайло Дроздовський                                   Фестивальний комітет        

Ведеться  підготовка до проведення щорічного парафіяльного фестивалю, 
який проходитиме 3,4,5 серпня. Всі,хто бажає взяти участь у фестивальному 
“КАРООКЕ”, прохання звернутись до Олі Чепак .  

Ведеться активна підготовка до проведення щорічного парафіяльного 
фестивалю . Ви можете стати спонсорами акторів запрошених на фести-
валь і фестивальних проектів , поданих в рекламі . У церковному вес-
тібюлі на дошці оголошень роміщені ці проекти . Просьба розповсюджу-
вати рекламні оголошення до фестивалю та записуватись у списки роз-
кладу волонтерської праці на відповідні дні та години до Іванки Курдо-
би . Велике прохання— спекти печиво на фестиваль  

  

Сестри Слуг Непорочної Діви Марії організовують 64-а Свято-Успенське Паломництво     
12 серпня 2018 року "Марія, наша модель молитви - робіть все, що він вам скаже ...”з уча-
стю Блаженнішого Святослава. Прохання до спільноти “Матерів в Молитві»  і всіх бажаю-
чих взяти участь у цій прощі—звернутись до їмості Тетяни. 

 

В СУБОТУ І НЕДІЛЮ – 25 І 26 СЕРПНЯ, ВІДЗНАЧАЄМО 27 -му РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. 

ФЕСТИВАЛЬ ПАРАФІЇ СВ. ЙОСАФАТА І ПАРАД УКР. СЕЛА.  Планується проведення 2-ден. фе-

стивалю у парафії Св. Йосафата у суботу, 25 серпня, з полудня до 11 год вечора та 

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

 УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники у середу  Запрошуємо! 

Єпархія Святого Йосафата зібрала серію релігійних мультфільмів на їхньому веб-сайті.  
Публікуємо цю інформацію для того,  щоб наші наймолодші парафіяни могли насолоджу-

ватися переглядом цих повчальних духовних фільмів. Для цього потрібно використати по-
силання http://stjosaphateparchy.com/vacation-with-god/ 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» проводяться зустрічі 
дух.спільноти “Чисті Серця під Покровом Богородиці”,на яких висвітлюються духовні лек-

ції . Запрошуються усі бажаючі сьогодні у неділю 22 липня о 5:30 веч.на науку “Пояснення 
Бож. Літургії Ів. Золот.”:”Літургія жертви” 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЄПАРХІЇ СВ. ЙОСАФАТА. Преосвященний Владика Богдан Данило 
надіслав  фінансовий звіт єпархії за 2017 рік. Копії звіту і лист від Владики знаходяться в 

притворі. Ця інформація—в системі онлайн за адресою: www.stjosaphateparchy.com/financial
-statements/. 

 

 



 
 

Глас 6 
 

Тропар: Ангельські сили на гробі т воїм * і т і, що ст ерегли, змерт віли * 
і стояла Марія у гробі, * шукаючи пречистого тіла твого. * Полонив Ти ада, 
та не спокусився ним, * зустрів єси Діву, даруючи життя. * Воскреслий з ме-
ртвих Господи, слава Тобі. 

 
Кондак: Жит т єначальною долонею * умерлих із мрячних долин * Жит -

тєдавець воскресив усіх – Христос Бог, * воскресення подав людському ро-
дові. * Він бо всіх Спаситель, воскресення і життя, і Бог усіх. 

 
Богородичний: Заст упнице христ иян непост идна, * молит венице до 

Творця незамінна, * не погорди голосами молінь грішників, * але випереди 
як благая з поміччю нам, що вірно співаємо Тобі: * поспішись на молитву і 
скоро прийди на моління, * заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що по-
читають Тебе. 

 
Прокімен: Спаси, Господи людей т воїх і благослови насліддя Твоє  
 
Стих: До Тебе, Господи, взиват иму, Бож е мій, щоб не відверт ався Ти 

мовчки від мене  
 
Апостол : Римлян 15. 1-7 
 
Алилуя: Хт о ж иве в помочі Всевишнього, під покровом Бога небесного 

оселиться  
 
Стих: Скаж е Господові, заст упник мій єси і прибіж ище моє, Бог мій, і 

надіюся на нього  
 
Євангеліє : Матея 9 . 27– 35 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх  
 Алилуя, тричі. 



      РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРАФІЯЛЬНОГО ЦВИНТАРА 


