
 

Наступна неділя 
 

21 лютого , 2016 
 

 неділя Митаря 
і Фарисея 

 
Апостол: 

 
2 Тимотея 3.10 - 15 

 
 

Євангеліє: 
 

Лука 18. 10 – 14 
 

 
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 
              pokrova-church.com  

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

Kitchen (216)-524-6871 

 
14 лютого , 2016 р.Б. 

  неділя Закхея        

15 лютого—Стрітення Господнє 

http://pokrova-church.com/


Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, 
Кловер Катерину, Кондуш Наталю , Мисів Анну, Мацєх Ліду ,      
Міґелич Надію , Савчак Орисю, Сікорську Марію , Стасишин Марію , 
Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину 

З  14 лютого по 21 лютого 2016 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

 14 лютого 10:00 am 
 

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

о. парох 
Владика Роберт 

Понеділок 15 лютого 

Стрітення 
Господнє 

10:00 am Служба Божа за парафіян 
Посвячення свічок 

Молебень за прославу           
Патріарха Йосифа Сліпого 

 
о. парох 

Владика Роберт 

Вівторок 16 лютого 10:00 am 
 
 

† Софія , † Дмитро Родина Яніга 

Середа 17 лютого  —  

Четвер 18 лютого  —  

П’ятниця 19 лютого 
 
 

10:00 am 
 
 

Служба Божа на вс.  прохання  
Єва , Наталя 

 
 

  

Кульбанська Оксана 

Субота  20 лютого 9:00 am 
 

5:00 pm  
 

† Ольга Дрогомирецька 
(40 день ) 

Поминальна Панахида за 
Героїв Небесної Сотні 

Родина Боднарук 
 

владики , священики 

Неділя 
 

21 лютого 10:00 am 
12:15 pm  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

 

о. парох 
Владика Роберт 

15 лютого — Сисак Ірина 
15 лютого —Мігус Ігор 
17 лютого— Скабик Надя  
17 лютого— Лупійчук Сергій  
19 лютого— Шкарупа Мирон 
21 лютого — Боднарук Роман 
21 лютого — Чепак Ярослав 
21 лютого — Петровський Володимир 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом 
благословенних   ро-
ків життя, здоров’я і 
здійснення всіх Ва-
ших мрій! 



 

 

КАТЕХИТИЧНІ НАВЧАННЯ .  
В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах , а також підго-
товка дітей до Першого Урочистого Святого Причастя . Велике прохання батьків 
забезпечити явку дітей ,  протягом п’ятниць кожного тижня . 

 В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки про Блаженних—
новомучеників УГКЦ , які проводитиме отець  Іван Колтун , парох парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці села Страч , який запрошений парафією Святих Володимира 
і Ольги з Чікаго . Реколекції  відбудуться 8, 9 ,10 квітня в нашій церкві . Детальніша 
інформація буде подана пізніше . 

Слухайте щонедільну християнську радіопрограму “Христос між нами” з Пітсбур-
га, Пенсильванія, в українській і англійській мовах кожної неділі на хвилі WPIT – 
73 AM, або в мережі інтернет на сайті: www.wpitam.com, або на єпархіальному сай-
ті: http:// stjosaphateparchy.com/listen.  
Тут ви зможете знайти свіжі проповіді наших єпархіальних священиків, розважан-
ня та багато іншого. Програма особливо корисна для тих, хто не має змоги через 
хворобу, вік бути в неділю в церкві.  

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти 
участь у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , почи-
наючи з 12 лютого до 18 березня . Організовуємо роботу  у 2 
зміни .  Також дуже просимо спекти солодке печиво . 

 

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річних 
зборів  6 березня 2016 року о 12 год. дня . Всі парафіяни особисто будуть 
повідомлені про це і ознайомлені з порядком денним зборів . 

Продовжуємо виготовляти вареники у вівторок і середу з 5 години вечо-
ра. Також потрібна допомога чистити картоплю в понеділок . 

РІК БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ 2016 рік проголошений Вселенською Ка-
толицькою Церквою Роком Милосердя.  Пасторальний відділ нашої 
єпархії організовує дві конференції   на тему: “Дістатись на вершину 
Милосердя”. Перша конференція відбудеться в парафії Пресвятої Трой-
ці в Карнегі, Пенсильванія, в суботу 5-го березня 2016 року від 9:30 ран-
ку і до 3:30 дня . Друга конференція відбудеться в нашій парафії  По-
крова Пресвятої Богородиці в суботу 16-го квітня 2016 року                      
з 9  год . 30 хв.ранку до 3 год. 30 хв. дня . Детальніша інформація буде 
подана в наступних оголошеннях . 

З Благословення Владики Богдана в церкві в суботу 20 лютого 2016 
року о 5 годині вечора буде відслужена Поминальна Панахида за  
Героїв Небесної Сотні , які віддали своє земне життя за волю і неза-
лежність України . Панахида буде відслужена за участю наших 
єпископів і священиків перед початком вечора вшанування героїв .  



 
 

Глас 4 
 

Тропар: Світ лую воскресення проповідь * від ангела 
взнавши, Господні учениці, * і прадідне осудження відки-

нувши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася смерть, вос-
крес Христос Бог, * даруючи світові велику милість. 

 
Кондак: Спас і Ізбавит ель мій * із гробу як Бог * воскресив від 

узів земнороджених * і врата адові .сокрушив, * і як Владика * вос-
крес тридневний. 

 
Богородичний: Йоаким і Анна з неслави бездіт ност и * і Адам і 

Єва від тління смерти визволилися, Пречиста, * у святім різдві тво-
їм. * Його празнують люди твої, * з провини прогрішень із-
бавлені, * як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богороди-
цю * і кормительку життя нашого. 

 
Прокімен: Як величні діла т вої, Господи, все премудріст ю сот -

ворив Ти  
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Бож е мій, Ти 

дуже величній  
Апостол - 1 Тимотея 4.9-15 
 
Алилуя: Нат ягни лук і успівай, і царюй, іст ини ради і лагіднос-

ти, і справедливости  
Стих: Возлюбив Ти справедливіст ь і возненавидів Ти беззакон-

ня  
Євангеліє - Лука 19.1-10  
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в ви-

шніх. Алилуя, тричі. 
 

 

 



             
 
 

 Ревнивість і заздрість – гріхи, які вбивають словом 
       
«Нехай же Господь вбереже нас від цих жахливих гріхів, які існують також у наших хри-
стиянських спільнотах та послуговуються язиком, щоб вбивати інших», – побажав Папа 
Франциск, ділячись думками про ревнощі та заздрощі під час проповіді, яку він виголо-
сив в каплиці «Дому святої Марти» у четвер, 21 січня 2016 р., коментуючи біблійну роз-
повідь про те, як цар Саул почав ревнувати з приводу того, що Давида почали прославля-
ти після перемоги над Голіафом. 
Після битви ізраїльські жінки співали: «Саул убив тисячі, а Давид – десятки тисяч». Як 
зауважив проповідник, Саул почав ставитися до Давида з підозрою, побоюючись, що той 
може його зрадити, і навіть вирішив його вбити, але під намовою свого сина передумав, 
однак, незабаром, лихі думки знову повернулися… А це тому, що ревнощі – це немовби 
«недуга», яка повертається та призводить до заздрощів. 
 
«Заздрість є чимось гидким! Це бридке наставлення, гидкий гріх. Ревнощі чи заздрощі у 
серці проростають, немов бур’ян: сам росте, але не дає рости добрим рослинам», – заува-
жив Святіший Отець, підкреслюючи, що серце в такої людини неспокійне, їй постійно 
ввижаються загрози, заздрісне серце веде до вбивства, а в Святому Письмі читаємо, «що 
через заздрість диявола смерть увійшла у світ». 
 
Заздрощі «вбивають», не толеруючи того, «що інший має щось такого, чого я не маю». 
Але така людина постійно страждає, тому що «серце заздрісного чи ревнивого – страж-
денне серце». За словами Папи, мова йде про страждання, які бажають іншим смерті, і не 
мусимо далеко ходити, бо і в наших спільнотах «задля заздрощі відбуваються убивства 
язиком», коли хтось заздрить та починає розпускати плітки… 
 
«Задумуючись, розважаючи над цим уривком з Писання, – сказав Наступник святого Пет-
ра, – я заохочую себе та всіх інших придивитися до свого серця, чи в ньому не має часом 
слідів ревнивості чи заздрощів, які завжди ведуть до смерті й не дають почуватися щас-
ливим. Бо ця недуга спонукає дивитися на все добре, що має ближній, так, ніби воно є 
проти тебе. А це – гидкий гріх! Це початок численних злочинів! Просімо у Господа бла-
годаті ніколи не відчиняти серце для ревнощів та заздрощів». 
 
Підсумовуючи, Папа пригадав, що святий Марко, розповідаючи у своїй Євангелії про суд 
над Ісусом, вказує на те, що Пилат збагнув, що книжники і фарисеї видали йому Христа з 
причини заздрості. «Саме заздрість, – сказав він, – згідно з інтерпретацією Пилата, який 

був дуже розумним, але боягузом, призвела до смерті Ісуса… Вона виявилася останнім 
засобом. Вони видали його із заздрості. Просімо у Господа благодаті ніколи нікого не ви-
давати на смерть задля заздрощів», – закликав Святіший Отець, додаючи, що кожен з нас 

має свої гріхи і свої чесноти, і слід остерігатися того, «щоб вбивати інших плітками, 
викликаними заздрістю чи ревнощами». 

                                                                                                                         Радіо Ватікану 

             


