
 

Наступна неділя 
 

18 лютого, 2018 
 

 1 неділя       
Вел. Посту 

 
Апостол: 

 
Євреїв. 11.24-26,    

32-12.2 
 

Євангеліє: 
 

Івана 1.43-51 
 

 
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 

 
11 лютого, 2018 р. Б. 

 

         Сиропусна  неділя  

 

http://pokrova-church.com/


Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
     Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Кловер Катери-
ну,Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Макар Мар’яна, Савчак Орисю, Сікорську Марію , 
Палку Марію, Стасишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Кате-
рину,Емілі 

З 18 лютого по 25 лютого 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

15 лютого — Мігус Ігор ( ювілей)   
16 лютого — Коровай Оксана              
17 лютого— Скабик Надія 
17 лютого— Сироїжка Марія (ювілей) 
19 лютого— Шкарупа Мирон 
21 лютого — Петровський Володимир 
21 лютого — Чепак Ярослав 
21 лютого — Боднарук Роман 
22 лютого — Гап’юк Ірина 
24 лютого  — Ярош Наталя 
 

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

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

18 лютого  10:00 ран. 
12:15 дня  
5:30 веч.  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

Конференція 

о. парох 
Вл.Роберт 

Понеділок 
1 День Великого 

Посту 

19 лютого    
— 

 

Вівторок 20 лютого    
— 

 

Середа 21 лютого  5 веч. Літургія Передосвячених 
Дарів 

Панахида 

о. парох 

Четвер 22 лютого    
— 

 

П’ятниця 23 лютого  4 веч. Літургія Передосвячених 
Дарів 

Панахида 

о. парох 

Субота  24 лютого  10 ран. 
6 веч 

† Сорокоусти . Парастас  
Панахида за героїв Неб.Сотні 

о. парох 

Неділя 
 

25 лютого  10:00 ран. 
12:15 дня  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

о. парох 
Вл.Роберт 



 

 

КАТЕХИТИЧНІ , ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО СВ.ПРИЧАСТЯ . 
В парафії продовжуються катехизаційні заняття по вікових групах і підготовка до 
Першого  Святого Причастя. Цього року Перше Урочисте Причастя — 20 травня.   
Прохання батьків забезпечити явку дітей  протягом п’ятниць кожного тижня .  
 

В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки, які проводитиме 
отець Всеволод Шевчук, адміністратор парафії Святого Духа міста Акрон . Реколек-
ції  відбудуться з 16 по 18 березня в нашій церкві . Детальніша інформація буде по-
дана пізніше . 

New Holland Church Furniture виготовляє нові лавки для нашої це-
ркви . Завершення і встановлення лавок планується виконати до 
Великодня цього року. Цей проект становить 50 тис. дол. Також в 
цьому році буде виготовлена нова мозаїчна ікона Покрова Пр. Бо-
городиці . Її вартість 13 тис. дол. Заохочуємо до спонсорства цих  
важливих парафіяльних проектів 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти уч-
асть у проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаю-
чи з 9 лютого до 23 березня . Організовуємо роботу      у 2 змі-
ни .  Також дуже просимо спекти солодке печиво . 

В п’ятницю 27 квітня о 6 год. Веч. В нашій парафії відбудеться презентаці-
якниги отця Богдана Праха” Духовенство Перемиської єпархії та апос-

тольської адміністрації Лемківщини” 

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річних 
зборів  в неділю 18 березня 2018 року о 12 год. дня . Всі парафіяни особисто  
повідомлені про це і ознайомлені з порядком денним зборів .Членам пара-
фіяльної ради і керівникам прицерковних організації приготовити надру-
ковані звіти за проведену роботу протягом календарного року.            1 збо-
ри членів Номінаційної комісії  18 лютого в 11:45 ранкув офісі. 

Продовжуємо виготовляти вареники у середу з 5 години веч. Також потрі-
бна допомога чистити картоплю у вівторок . 

Увага! Сьогодні в залі нашої парафії на 2-поверсі з 5:30 веч. до 7:30 
веч. проходитиме конференція “В чому полягає сенс життя або як 
стати щасливим”, яку проводитиме парафіяльна спільнота “Чисті се-
рця під Покровом Богородиці” Запрошуємо! 

 

ВЕЧІР ПАМЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ  Запрошуємо українську громаду 

на вшанування памяті Небесної Сотні. Панахида за участю єпископів 
та священослужителів з різних конфесій. Субота 24 лютого 2018 року, 6 

година вечора в нашій церкві 

Сорокоусти– це Великопосне поминання наших рідних померлих.  Під 
час Великого Посту будуть відправлятися Літургії Передш. Дарів з чи-
ном Панахиди в середу і пятницю і задушні Служби Божі і парастас ко-
жної суботи.  Просимо написати імена померлих з Ваших родин на 
вкладеному листку, а також вказати хто жертвує.  Цей листок просимо  
в конверті віддати пароху. 



 
 
 
 

Слава:  
 
 
 

 
Тропар воскресний, глас 4: Світлую воскресення проповідь * 

від ангела взнавши, Господні учениці, * і прадідне осудження від-
кинувши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася смерть, 
воскрес Христос Бог, * даруючи світові велику милість. 
  
Слава: Кондак Тріоді, глас 6:  Премудрости наставнику, розподате-
лю,* немудрих учителю і нищих захиснику, * утверди, врозуми сер-
це моє, Владико. * Ти дай мені слово, Отче Слово, * бо оце устам 
моїм не забороню, щоб звали Тобі: * Милостивий, помилуй мене, 
падшого. 
  
І нині: Богородичний, глас 6:  Заступнице християн непостидна, 
молитвенице до Творця незамінна, * не погорди голосами молінь 
грішників, * але випереди як благая з помміччю нам, що вірно спі-
ваємо Тобі: * поспішись на молитву і скоро прийди на моління, * 
заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що почитають Тебе. 
  
 Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому. 
  
Стих : Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його. 
  
Апостол: До Римлян 13, 11-14, 4 
  
Алилуя, глас 6 :  Благо є сповідуватися Господеві і співати імені 
Твоєму, Всевишній. 
  
Стих:  Сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч 
  
Євангеліє:  Мт. 6, 14-21. 
  
Причасний:  Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх. . 
Алилуя (3). 



             


