
 

Наступна неділя 
 

31 січня , 2016 

30 неділя по  
Зісланню 
Св.Духа       
Апостол: 

 
Колосян 3.12 - 16 

 
 

Євангеліє: 
 

Лука 18. 18 -27 
 
 

 
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 

 
24 січня , 2016 р. Б. 

  

 Неділя по Богоявленню 

 

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 24 січня по 24 січня 2016 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 
 

24 січня 
Неділя по 

Богоявленні 

10:00 am 
12:15 pm 

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

о. парох 
Владика Роберт 

Понеділок 25 січня 
 

   
 

Вівторок  26 січня 
 

 
 
 

  

Середа  27 січня 
 

10:00 am За здоров’я недужої 
Наталії 

парафіяни 

Четвер 28 січня 
 

   

П’ятниця  29 січня 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

Субота   30 січня 10:00 am 
 
 

† за душі  в чистилищі о. Михайло  

Неділя 
 

 31 січня 
 

10:00 am 
12:15 pm  

Служба Божа за парафіян 
Біблійні навчання 

 

о. парох 
Владика Роберт 

25 січня — Клюфас Богдан 
25 січня — Павліш Григорій 
27 січня — Женчур Роман 
25 січня — Фірман Ігор - ювілей 
28 січня — Тимчак Олег– ювілей 
28 січня — Тимчак Ірина-ювілей 
28 січня — Панасюк Леонід 
29 січня— Грай Орест 
29 січня— Сенчина Оксана 
30 січня — Іваськів Ольга 
31 січня — Стасюк Мирослава 

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



УВАГА ! Звертаємося до дітей нашої парафії віком від 16 років і старших , які ба-
жають працювати як платні офіціянти на парафіяльних імпрезах , а також на ін-
ших імпрезах , які проводитимуться в нашій залі , звернутися до менеджера п.Марії  
Дробнякович по тел. 440-237-8382 . 

З 19 січня о. Михайло буде здійснювати відвідини парафіян і 
благословення домів Йорданською водою.  
Священик прийде до парафіян, з попередньою  домовленістю . 
Прохання повідомити о. Михайла про сприятливий  для Вас 
день та час. 
Будь-ласка, приготуйте стіл з свічкою і образом чи хрестом, а 
також неосвячені релігійні атрибути. 

 
КАТЕХИТИЧНІ НАВЧАННЯ .  
Після Різдвяних канікул в парафії розпочинається новий семестр катехизаційних 
занять по вікових групах , а також підготовка дітей до Першого Урочистого        
Святого Причастя . Велике прохання батьків забезпечити явку дітей , починаючи              
з п’ятниці 29 січня і протягом п’ятниць кожного тижня . 
Вчителям– катехитам вести облік відвідувань дітей по класах . 

 МАТІРНА ПАРАФІЯ СВВ. АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА запрошує Вас на  
ПАРАФІЯЛЬНУ КОЛЯДУ, якa відбудеться в неділю, 31 січня 2016 о год. 1 дня 
після Служби Божої, яка відбудеться 11 год. рано. Смачнй обід, музична програма і 
лотерея. Білети: $25 від особи, діти 6 -12 $10. Просимо звернутися до о. Андрія Га-
новського тел. 216-401- 0004, імал: ahanowsky@gmail.com до 26 січня. Після 26 січня, 
білети по $30. Білетів при дверях НЕ буде. Сердечно дякуємо всім за підтримку!  

УВАГА! В понеділок , 25 січня о 7 год. вечора в парафіяльному офісі розпочнеться 
чергове засідання членів парафіяльної ради . 

 

Висловлюємо щиру подяку всім організаторам і учасникам   за  про-
ведення  Різдвяної коляди , Вертепу  та Щедрого вечора;а також    
керівнику дитячих хорів ,  культосвітньому і імпрезовому референту, 
адміністратору залі , кухарю і працівникам кухні , всім жіночкам, які 
спекли солодке печиво та всім  парафіянам і численним гостям.   
Хай новонароджений Спаситель благословляє Вас і Ваші родини ла-
сками , щедротами  і дарує мир , любов і  взаєморозуміння . 

Продовжуємо виготовляти вареники кожної середи і 5 години      
вечора. Також потрібна допомога чистити картоплю. 

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 . 



 
 

Неділя По Богоявленні 
Антифон 1 

Стих 1: Во ісході Ізраїлевім із Єгипт у, * дому Якова із людей варварів  
Приспів: Молит вами Богородиці, * Спасе, спаси нас. 

Стих 2: Ст ала Юдея свят иня його, * Ізраїль – володіння Його  
Молитвами Богородиці: 
Стих 3: Море виділо і побігло, * Йордан повернувся назад  
Молитвами Богородиці: 
Стих 4: Що з т обою, море, що Ти побігло, * і з т обою, Йордане, що Ти повернувся 

назад?  
Молитвами Богородиці: 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Молитвами Богородиці: 
Антифон 3 

Стих 1: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликніть Богу, Спасителеві нашому. 
Приспів: Спаси нас. Сину Бож ий, що воскрес із мерт вих, співаємо Тобі: Алилуя. 
Стих 2: Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому. 
Приспів: Спаси нас. Сину Бож ий: 
Стих 3: Бо Бог – великий Господь і цар великий по всій землі* 
Приспів: Спаси нас. Сину Бож ий: 
Тропар: глас 1 Хоч камінь запечат али юдеї * і воїни ст ерегли пречист е 

тіло Твоє, * воскрес Ти, тридневний Спасе, * даруючи світові життя. * Ради цього сили 
небесні взивали до Тебе, Життєдавче: * Слава воскресенню Твоєму, Христе, * слава цар-
ству Твоєму, * слава промислові Твоєму, * єдиний Чоловіколюбець. 

Тропар, глас 1: Коли в Йордані хрест ився Ти, Господи, * Троїчне явилося поклонін-
ня: * бо Родителя голос свідчив Тобі, * возлюбленим Сином Тебе називаючи; * і Дух у 
виді голубинім засвідчив твердість слова. * Явився Ти, Христе Боже, * і світ просвітив, 
слава Тобі  

Слава : Кондак: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі * і світ  із собою воскресив, * і 
людське єство як Бога оспівує Тебе, * і смерть щезла. * Адам же ликує, Владико, * і Єва 
нині, від узів ізбавляючись, радується, взиваючи: * Ти, Христе, той, хто всім подає воск-
ресення. 

І нині : Кондак, глас 4: Явився єси днесь вселенній * і світ ло Твоє, Господи, знамену-
валося на нас, * що зі зрозумінням оспівуємо Тебе: * Прийшов єси і явився єси – Світло 
неприступне. 

Прокімен, глас 1: Будь, Господи, миліст ь Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе  
Стих: Радуйт еся, праведні, у Господі, правим належ ит ь похвала.  
Апостол: до Ефесян 4,7-13. 
Алилуя, глас 5: Милост і Твої, Господи, повік оспівуват иму, сповіщу з роду 

в рід істину Твою устами моїми  
Стих: Бо сказав Ти: Повік миліст ь збудуєт ься, на небесах пригот овит ься 

істина Твоя  
Євангеліє: Матея 4,12-17.  
Замість “Достойно” —ірмос 9 пісні канону свята   
Причасний:  Все сьогодні наповнилося радіст ю , Христ ос хрест ився в Йо-

рдані . Алилуя, тричі. 



                                           СВЯТІ ОТЦІ ПРО МИЛОСЕРДЯ ДО ВОРОГІВ 
 

«Суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя» (Як. 2. 13) 
Якщо гнів вселиться у твою душу, то ним уже знищений цей день; не дозво-
ляй гніву хоча б переходити на наступний день, щоб не погубив і не знищив 
він усього твого життя. Якщо будеш приховувати в серці твоєму пристрасть 

злопам’ятства, то станеш житлом для люті (злості), незнання та смутку, і 
навіть вид лиця твого зміниться. 

 

Преп. Єфрем Сирін (IV ст.) 
 

А якщо ти мстишся і на докори відповідаєш докорами: то що скажеш на своє 
виправдання? Те, розізлив тебе той, хто почав сварку? Але чи це гідне яко-
гось оправдання? Блудник, який звинувачує блудницю в тому, що вона спо-

кусила його до гріха, через це не меншому осудженню піддається. 
 

Свт. Василій Великий (330 - 379) 
 

Духовні немочі брата свого потрібно переносити із душевною добротою 
(благодушно), без образ. Бо коли хто хворий тілом, то на нього не тільки не 

ображаємося, але і всяко намагаємося послужити йому. Таким чином потріб-
но чинити і в душевних немочах. 

 
Преп. Мойсей Оптинський (1782 - 1862) 

 
Справжнє терпіння – це не тільки не мститись, але і не хотіти мстити тому, 
хто тебе образив, хоча б і серце твоє заохочувало тебе до цього. Більше і ви-
ще терпіння – не відчувати образи і болю в серці своєму. Дехто скаже: «Він 
мені зло робить і ображає». Правда, але і ти рівно ж робиш зло, коли злобу 
на нього тримаєш та ображаєш, коли словом, а коли і ділом йому мстишся. 

Він перший зробив тобі зло, а ти потім робиш зло. Але ж зло є зло, і образа є 
образа, не залежно «до» чи «після» воно зроблене. 

 

Свт. Теофан, Затворник Вишенський (1815 - 1894)  
                   

 Не кажи: «Відомщу ворогові!» Є у нас Праведний Суддя на небі. 
 

http://www.dyhdzvin.org/index.php/tsikave/509-svyati-ottsi-pro-miloserdya-do-vorogiv


 



 



 


