
 

Наступна неділя 
 

29 липня, 2018 
9 НЕДІЛЯ  

по Зісл. Св.Духа 
 

Апостол: 
 

1 Кор.3.9-17 
 

Євангеліє: 
Матея 14.22-34 

 
 

 
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 

22 липня, 2018 
8 НЕДІЛЯ  

по Зісл. Св.Духа 
 
 

 

Святий рівноапостоль-
ний князь Володимир  

http://pokrova-church.com/


З 22 липня по 29 липня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

22 липня — Мігелич Михась 
22 липня — Женчур Ольга 
23 липня — Кутна Олександра 
23 липня— Лозинський Ігор 
26 липня — Климусь Іван 
26 липня — Стадник Микола 
27 липня — Скабик Петро 
28 липня — Щавурська Наталя 
29 липня — Петровський Михайло  

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  

   
22 липня 

10: 00 ран. 
12:15 дня 
5:30 веч. 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

Дух.конференція 

о.парох 

Понеділок 
 

23 липня                             —  

 
Вівторок 

24 липня  
10: 00 ран. 

          
    Сл. Божа за здоров’я Дмитра Дутки                   

Родина Дут-
ки, Горохів-

ських 

Середа 25 липня                            —  

Четвер 
 

26 липня 10: 00 ран.       Сл. Божа на всяке прохання 
Христина, Джейсон,Анджела, Александр 

Родина  
Дроздовських 

 
П’ятниця 

27 липня                              —  

Субота  
Св.князя Володимира 

 
 

28 липня 10: 00 ран. Служба Божа  о.парох 

 8 Неділя 
По Зісланні Св.Духа 

 

  29 липня 10: 00 ран. 
12:15 дня 

 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

 

 
о.парох 

 



  

 

 

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів  ок-
ремих проектів реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, 
вхідної брами, реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекларувати 
свої пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму пожертви 
можна сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяльному офісі.   

 

 

                                 

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.  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! 

                      В цю неділю о 12год. 15 хв.– розважання над стор. Св. Письма. Запрошуємо! 

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” 

 

 

 

                            Пожертви  на реконструкцію цвинтара 
24 червня—Зенон Кріслатий- $10100; 1 липня– Оля Ільчишин-$100;Іван Городись-
кий-$500; Оксана Гальчук-$2000; 8 липня– Ярослава Лобай-$1000;Зенон Кріслатий
-$ 100 ; Ліда Дубчак-$ 30; 15 липня– Володимир Яніга-$ 1000; Стефанія Онишкевич
-$  300;Зенон  Кріслатий - $  100. 
Нехай Всещедрий Господь  Благословляє Ласками і Щедротами! 

Увага ! У вівторок 24 липня о 6 год. веч. розпочнеться чергове засідання президії ,   
а о 7 год.веч.—парафіяльної ради в офісі церкви.  
  



 
 

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. 

 
Кондак: Вж е більше влада смерт на не змож е людей держ ат и, * Хрис-

тос бо зійшов, сокрушаючи й розоряючи сили її. * Зв’язується ад, * пророки 
согласно радуються, * представ Спас, мовлячи тим, що в вірі: * Вийдіть, вір-
ні, у воскресення. 

 
Богородичний: Як скарбниця нашого воскресення * т их, що на Тебе на-

діються, Всепіта, * виведи з рова і глибин прогрішень, * бо Ти спасла єси 
винних у грісі, * родивши спасення наше. * Ти перед різдвом – Діва * і в різ-
дві – Діва, * і по різдві дальше пробуваєш Діва. 

 
Прокімен: Господь кріпост ь людям своїм даст ь, Господь благословит ь 

людей своїх миром  
Стих: Принесіт ь Господеві, сини бож і, принесіт ь Господеві молодих 

баранців  
 
Апостол : 1 Коринтян 1, 10-18 
 
Алилуя: Благо є сповідуват ися Господеві і співат и імені Твоєму, Всевиш-

ній  
Стих: Сповіщат и зарання миліст ь т вою і іст ину т вою на всяку ніч  
 
Євангеліє : Матея 14, 14 – 22 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх  
 Алилуя, тричі. 



 

 

 

Laity in Association 

with the Sisters of the Order of Saint Basil 
the Great 

Jesus Lover of Humanity Province 

Fox Chase Manor, Pennsylvania 

One in Spirit, the Basilian As-
sociate Program, offers adult 
Christians the experience of com-
ing together with the Sisters of the 
Order of Saint Basil the Great to 
share in a mutually enriching and 
broadening relationship focused 
on living more fully the Gospel 
way of life.  Basilian Associates: 

Devote time daily to meditation, 
Scripture/spiritual reading 
and/or Psalm recitation; 

Participate frequently in the cele-
bration of the Divine Liturgy 
in their parish church; 

Join the local Basilian community 
in Liturgical Worship and 
Days of Prayer; 

Pray the Divine Office during 
group gatherings. 

Group gatherings enable each Basilian 
Associate to build relationships with 
others in Christian communion, to ex-
change and reflect upon the experienc-
es of their individual ministries, and to 
deepen their personal spirituality 
through guided study. 

Glory be to Jesus Christ! 

The Sisters of the Order of Saint Basil the Great wish to invite 
you to join the Basilian Associates of the Cleveland Area for a 
Day of Reflection/Retreat on 

Saturday, July 28, 2018 

From  9:00 a.m. to 5:00 p.m. at 

Saint Mary’s Ukrainian Catholic Church in Solon, Ohio 
Our Retreat Master will be Rev. Father Volodymyr Hrutsyuk who 
will lead us in prayer and reflection on the topic: 

The Eight Passions With Their opposite Virtues 
  

The Basilian Associates will profess their Associate Covenant 
Ritual during the 5:00 p.m. Divine Liturgy whereby they will 
become One in Spirit with the Sisters and with other Basilian As-
sociates. 

Everyone is welcome as the  Basilian Associates their desire to 
grow in and deepen their baptismal commitment by sharing in the 
Sisters’ life of prayer, community and service! 

Light refreshments will be available throughout the day; however, 
please bring your own brown-bag lunch.  Free-will donations are 
encouraged to help defray costs. 

If you are seeking to nurture personal growth in spirit and in ser-
vice to others through the spirituality of the Ukrainian Catholic 
faith, please contact Sister Olga Marie Faryna, OSBM, at 412-512
-4772 or by email at olyamarika_f15@aol.com. 



 

.  


