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 Неділя Зіслання 
Святого Духа  
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Івана 7, 37-52 

8.12. 

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 
              www.pokrova-church.com 

Phone - (216)-524-0918 
Cell phone—440-390-2446 
Hall Rental  (440)-237-8382 

Kitchen (216)-524-6871 

28 травня , 2017 

 
Неділя Отців   1-го  Нікейського  

Собору              



Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
  Кріслату Марію , Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Оль-
гу, Кловер Катерину,  Міґелич Надію, Мігелич Михайла Савчак Орисю, Сікорську 
Марію, Тарнавського Бориса,  Чабана Євгена,Чапську Катерину,Емелі  

З  28 травня  по 4 червня 2017 р.Б. 

Вітаємо з Днем 
Народження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жерт-
вує 

Неділя  
  Отців 1-го  Нікей-

ського  Собору                            
  

 
28 травня 

10:00 am 
12:15 рм 

 

Служба Божа за парафіян 
Розв. над стор. Св. Письма 

 

о. парох 
Вл. Роберт 

 
Понеділок 

 

 
29 травня 

 
9:00am 

 

               
+Софія , +Володимир ,  

+Роман 

 
Родина   
Сембай 

 
Вівторок 

 
30 травня 

 
10:00 aм 

 
Служба Божа  

подячна  

 
о.Михайло  

Середа 31 травня  —  

 
Четвер 

 

 

1 червня 
 —  

 
П’ятниця 

 

 

2 червня 
 —  

 
Субота  

 

 

3 червня 
 

10:00 aм 
 

6:00pm  

 
Панахида на парафіяльному 

цвинтарі 
Вечірня з Литією  

 

 
о. парох 

 
о. парох 

Неділя Зіслання 
Святого Духа   

4 червня 10:00 am 
12:00 noon 

 

Служба Божа за парафіян 
Панахида на парафіяльному 

цвинтарі . 

 

о. парох 
Вл. Роберт 

 
 
 

28 травня—Зварич Стефанія (ювілей)     
28 травня — Вільшанецький Олег 
2 червня—Смолин Галина 
3 червня — Штокало Володимир 
3 червня — Бокач Оля 
3 червня — Сембай Олег 
4 червня — Стасюк Олег(ювілей) 
4 червня — Яцків Ольга 
 

Бажаємо Вам 
багато щасли-
вих і Богом 
благословен-
них   років 
життя, здоро-
в’я і здійснен-
ня всіх Ваших 
мрій! 



 

 

Увага ! Наша парафія потребує кваліфікованого адміністратора  парафіяльної за-
лі , а також паламаря церкви . Оплата згідно укладеного договору . За довідками 
звертатися до о. Михайла . 

 

В неділі в нашій церкві проводяться розважання над сторінками Святого Письма   
о 12год. 15 хв. дня  .Запрошуємо  для глибшого пізнання Божої Мудрості 

Пармська єпархія УГКЦ в рамках програми «Жива парафія міс-
це зустрічі з Живим Христом» запрошує всіх бажаючих взяти уч-
асть у ІІ-ій Всеамериканській Молодіжній Прощі, яка  пройде під 
назвою "В Церкві ми постійно в дорозі до Емаусу". 
Проща відбудеться з благословення Владики Богдана (Данила) з 
30 червня по 2 липня 2017 р.Б  в гостинній нашій парафії  

 

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу.  Також потрібна 
допомога чистити картоплю у вівторок ввечері .  

ОПОВІДЬ 3 Мають намірення вступити в стан подружній наречений  Геч Михайло 
і Наталя Шепетяк   Вінчання  3 червня 2017 року в нашій церкві .  Якщо хтось знає 
про якісь перешкоди—просимо повідомити  отцю-пароху  .                             

ОПОВІДЬ 2 . Мають намірення вступити в стан подружній наречений   Jason 
Friedstrom  і Христина Скабик . Вінчання 10 червня 2017 року в нашій церкві .  

Якщо хтось знає про якісь перешкоди—просимо повідомити  отцю-пароху  .                              

Наша парафія вітає пані Стефанію Зварич з 90 -річним ювілеєм . В цей ювілейний 
день бажаємо  Вам , пані Стефаніє , Господнього Благословення , Кріпості Духа і 
багато Божих Ласк і  Щедрот у міцному здоров’ї і довголітті .  МНОГАЯ ЛІТА ! 

В неділю 4 червня , в свято Зіслання Святого Духа,на нашому цвинтарі  
відразу після Служби Божої — панахида вшанування пам’яті померлих 
наших рідних і близьких , а також відправа на могилах померлих парафі-
ян . В суботу , 3 червня , з 11 год . 30 хв. розпочинатимуться  поминальні 
відправи  на цвинтарі Петра і Павла за померлих наших парафіян , які 
там похоронені  В неділю 4 червня  біля памятника воїнів УПА буде відп-
равлена СОБОРНА  ПАНАХИДА за упокій душ померлих воїнів УПА о 
2год. 30 хв. Запрошуємо до спільної молитви!   

 
Ведеться активна підготовка до проведення щорічного парафіяльного 
фестивалю .Вже утворений фестивальний комітет .  Якщо Ви маєте гар-
ні ідеї, або хотіли би долучитись до  комітету, просимо дати про це знати 
голові фестивального комітету Володимиру Чепаку.  Засідання прово-
дяться  згідно визначеного графіку. 

https://www.facebook.com/jason.friedstrom
https://www.facebook.com/jason.friedstrom


 

Антифон 1 
Стих 1: Всі народи, заплещіт е руками, * восклик-
ніть Богові голосом радости  
Приспів: Молит вами Богородиці, * Спасе, спаси нас. 

Стих 2: Бо Господь Всевишній – страшний, * цар великий по 
всій землі  

Молитвами Богородиці: 
Стих 3: Він покорив людей нам * і народи під ноги наші  
Молитвами Богородиці: 
Стих 4: Зійшов Бог під оклики веселі, * Господь – під голос 

сурми  
Молитвами Богородиці: 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і повсякчас, і на 

віки віків. Амінь. 
Молитвами Богородиці: 
Слава, і нині: Єдинородний Сину: 

Антифон 3 
Стих 1: Послухайт е це, всі народи, * почуйт е, всі, хт о ж иве-

те по вселенній  
Тропар, глас 4: Вознісся Ти у славі, Христ е Бож е наш, * ра-

дість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, * утвердив-
ши їх благословенням, * бо Ти єси Син Божий, ізбавитель світу. 

Стих 2: Земнородні і сини чоловічі, * разом багат ий і убогий  
Тропар: Вознісся Ти у славі: 
Стих 3: Уст а мої промовлят ь премудріст ь * і роздуми серця 

мого – розуміння  
Тропар: Вознісся Ти у славі: 
Вхідне: Зійшов Бог під оклики веселі, * Господь – під голос сур-

ми  
Тропар воскресний, глас 6: Ангельські сили на гробі Твоїм, * і 

ті, що стерегли, змертвіли, * і стояла Марія у гробі, * шукаю чи 
пречистого тіла Твого. * Полонив Ти ада, та не спокусився ним, * 
зустрів єси Діву, даруючи життя. * Воскреслий з мертвих Господи, 
слава Тобі. 

 

 



  

Також Вознесення, глас 4: Вознісся Ти у славі, Христ е Бож е 
наш, * радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, * 
утвердивши їх благословенням, * бо Ти єси Син Божий, ізбавитель 
світу. 

І Отців, глас 8: Препрославлений Ти, Христ е Бож е наш, * сві-
тила на землі – отців наших оснував Ти * і ними до істинної віри 
всіх нас направив Ти. * Багатомилосердний, слава Тобі. 

Слава: Кондак Отців, глас 8: Апостолів проповідування і отців 
догмати * єдину віру утвердили Церкві, * яка і, ризу істини з бого-
словія вишнього носячи, * право править, і славить * благочестя 
велике таїнство. 

I нині: Кондак Вознесення, глас 6: Сповнивши промисел щодо 
нас * і те, що на землі, з’єднавши з небесним, * вознісся Ти у 
славі, Христе Боже наш, * ніяк не відлучаючись, але невідступно 
перебуваючи, * Ти кличеш до тих, що люблять Тебе: * Я з вами і 
ніхто проти вас. 

Прокімен, глас 4: пісня От ців: Благословен єси, Господи, Бо-
же отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки  

Стих: Бо праведний єси в усьому, що ст ворив Ти нам 
 Апостол: Діяння 20,16-18.28-36. 

Алилуя, глас 1: Бог богів, Господь мовив, і призвав землю від 
сходу сонця до заходу  

Стих: Зберіт ь Йому преподобних Його, що заповідуют ь завіт  
Його в жертвах  

Євангеліє: Івана 17,1-13 
Другий: Радуйт еся, праведні, у Господі, правим належ ит ь по-

хвала. Алилуя, тричі. 
 

 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 

                                                             ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ 
 
 
 
Святий Йоан Золотоустий у своїй проповіді на Вознесення каже: "Сьогодні людський рід совер-
шенно примирений з Богом. Зникла давня боротьба й ворожнеча. Ми, що були недостойні жити 
й на землі, вознесені на небо. Сьогодні стаємо наслідниками небесного царства, ми, що не вар-
туємо й земного, виходимо на небо й унасліджуємо престол Царя і Господа. А людська природа, 
перед якою херувим боронив рай, піднесена тепер понад усякого херувима".У пам'ятках трьох 
перших сторіч нічого не сказано про цей празник. Не згадує про нього й письменник Ориген († 
к. 251), який перераховує християнські празники у восьмій книзі свого твору Проти Цельсія. 
Знавці обряду вважають, що в перших трьох віках цей празник святкували разом з празником 
Зіслання Святого Духа. Сильвія Аквітанська не називає цей празник Вознесенням, а тільки 
"сороковим днем після Пасхи". 
У IV столітті празник Господнього Вознесення стає загальновизнаним. Історик Сократ († к. 440) 
називає його "всенародним празником" (Історія Церкви, 7, 26). 
Празник Вознесення звеличили своїми проповідями святий Йоан Золотоустий, святий Григорій 
Ниський, святий Епіфаній Кипрський, Лев Великий й инші. У IV столітті цариця Єлена поставила 
храм в честь цього празника на місці Христового Вознесення. 
Дух богослужень цього празника в загальному бадьорий і радісний. Свята Церква радіє славою 
Христа-Богочоловіка, що засів по правиці Отця. Він вознісся на небо, щоб зіслати нам Утішителя 
— Святого Духа та щоб, як Він сам каже: "приготовити нам місце" (Йо. 14, 2). "Господь вознісся 
на небо, — співаємо в першій стихирі на великій вечірні Вознесення, — щоб зіслати Утішителя 
світові. Небо приготувало престол його, а хмари — вознесення Його. Ангели дивуються, бачачи 
чоловіка понад собою. Отець чекає на Того, що Його від віків держить у своєму лоні. А Святий 
Дух каже всім ангелам Його: "Візьміть, князі, ворота ваші; всі народи плескайте руками, бо вий-
шов Христос там, де був перед тим". 
 
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд" 


