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24 лютого, 2019 
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З 24 лютого по 3 березня 2019 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

24 лютого— Ярош Наталя 
2 березня— Бережанський Іван 
2 березня— Козловська Катерина 
3 березня—Клим Людмила 
3 березня— Олійовський Тарас 
 
 
 
 

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

Пам’ятаймо  молитися за наших старших і хворих парафіян.       
    Владика Роберт Москаль, Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Оль-
гу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Міґелич Надію, Мі-
гелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин  
Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину,Чепак Марію, Чепака Богда-
на, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя 24 лютого 10:00 ран. 
11:45 ран. 

 

Служба Божа. 
Христ. зустріч з Григорчаком 

о.парох 

Понеділок 
 
 

25 лютого 10:00 ран. 
 

+Cтефанія Зварич Родина Фри-
цькі 

Вівторок 
 
 

26 лютого 11:00 ран. Служба Божа за здоров'я 
Михайла Мігелича 

Ольга Мі-
гелич 

Середа  
 
 

27 лютого  —  

Четвер 
 

28 лютого  —  

П’ятниця 1 березня  —  

Субота  
 

2 березня 10:00 ран. +Іван Барановський Ірина Бара-
новська 

  Неділя 
 
 

3 березня 9: 00 ран. 
10: 00 ран. 
12:15 дня. 

 

Молитва “Матерів в  Молитві” 
Служба Божа 

Розв.над Св.Письмом. 

 
 
 
 

 
о.парох 

 



 

Катехизація дітей і підготовка до 1 Урочистого Св. Причастя проводяться кож-
ної п’ятниці згідно розкладу занять. В кожну 1-шу п’ятницю місяця з 5 год.30 хв. 
о.Михайло уділяє Св. Тайни Покаяння і ПрЄвхаристії для дітей і батьків. 
 

    Увага ! В кожну першу неділю місяця з 9 год. ранку до 9 год . 40 хв. в  церкві про-
водиться молитва “ Матерів Молитви “. Молитовна групу в парафії  є частиною 
спільноти “ Матерів Молитви “українок США . Віримо в силу материнської молит-
ви , яка принесе мир для наших дітей ! 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти уч-
асть в організації і проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , 
починаючи  з 1 березня  до 19 квітня. Організовуємо роботу  у 2 
зміни .  Також дуже просимо спекти солодке печиво . 

 ВАРЕНИКИ!  цього тижня виготовляємо вареники у середу і потребуємо Вашої допомоги 
Велике прохання до  парафіян і прихожан приходити  виготовляти вареники  

Увага ! Парафіяльна рада визначила дату проведення Загальних річних 
зборів  24 березня 2019 року о 12 год. дня . Всі парафіяни особисто будуть 
повідомлені про це і ознайомлені з порядком денним зборів . 

 

Увага! Цієї п’ятниці піддиякон Святослав  буде проводити  навчання з хлопчиками  
вівтарної дружини о 5 год. вечора. Прохання до батьків приводити дітей на навчан-
ня. 

 

В часі Великого Посту в парафії будуть дані реколекційні науки, які проводитиме 
о.Володимир Грицюк - парох парафії Св. Марії міста Солон . Реколекції  відбудуть-
ся 28, 29 ,30,31 березня. Детальніша інформація буде подана пізніше.  

 

З Послання Синоду Єпископів на  тему «БОЖЕ СЛОВО 
І КАТЕХИЗАЦІЯ» 

Катехити – «надійні помічники священиків у катехитичному 
служінні»Звертаємося до вас, дорогі катехити – миряни й богопосвячені особи, і скла-

даємо вам щиру подяку за віддане служіння в парафіях. Ви – надійні помічники для свяще-
ників у місії християнського навчання і виховання поколінь вірних нашої Церкви. Церква 

високо цінує ваше покликання і служіння.Ваше покликання передавати віру в живого Хри-
ста походить із радості особистої зустрічі з Ним і належності до церковної парафіяльної 

спільноти. Ваше бажання ділитися цією радістю з іншими, допомагати їм пізнати Христа є 
відповіддю на прагнення сучасної людини, яка шукає «Дорогу, Істину і Життя». Допоможіть 

сучасній дитині, молодій і зрілій людині зустріти Ісуса, пізнати Його науку, живитися Бо-
жим Словом і Пресвятою Євхаристією. Від імені Церкви пробуджуйте, надихайте і підтри-
муйте запал до пізнавання Слова Божого і правд віри, до життя ними. Плекайте особисту 
молитву та провадьте до молитви тих, кого виховуєте. Дбайте про свою постійну фор-

мацію, щоб краще послужити Божій справі та відповісти на сучасні виклики. Проявляйте 
активність і творчість у своїй парафіяльній спільноті. Будьте людьми молитви та свідчен-

 

 

УВАГА! Цього вівторка, 26 лютого, в офісі о 6 год. 30 хв.вечора розпочнеться чер-
гове засідання президії парафіяльної ради, а о 7 год.– парафіяльної ради.   
 



У неділю, 24 лютого, о 2-гій годині дня, в Свято-Троїцькому храмі Православної 

Церкви України в Норт Роялтон, відбудеться Вечір Пам’яті, присвячений 5-ій річ-
ниці Героїв Небесної Сотні.  

Після панахиди, в якій братимуть участь священослужителі різних конфесій, Ме-
моріальний Вечір продовжиться у парафіяльній залі, де виступатимуть улюблені 

виконавці нашої громади.  

Любителям кави та солодощів, стоятимуть декілька столів, де кожен зможе вибрати 

щось за своїм смаком.Асоціація ‘’Клівленд Майдан’’ запрошує Вас, шановні співвітчиз-
ники, долучитися до вшанування пам’яті наших Героїв, помолитися за їхні сім’ї, помо-
литися за тих, хто зараз на передовій боронить нашу Батьківщину від агресора та усім 
разом попросити у Бога, щоб Він дарував мир і спокій нашому Рідному Краю!А спільна 
щира молитва має велику силу! 

Якщо хтось має бажання принести щось до кави, - радо просимо!     

   

 



 

 



        

 

 Тропар, глас 6: Ангельські сили на гробі твоїм* і ті, що стерегли, змер-
твіли* і стояла Марія у гробі,* шукаючи пречистого тіла твого.* Поло-
нив Ти ада, та не спокусився ним,* зустрів єси Діву, даруючи життя.* 
Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі. 

Слава: Кондак Тріоді, глас 3: Від батьківської слави Твоєї я віддалив-
ся безумно,* у злому я розтратив багатство, яке передав Ти мені.* То-
му Тобі блудного голос приношу:* Согрішив я перед Тобою, Отче щед-
рий, прийми мене – каюся,* і вчини мене, як одного з наємників Твоїх. 

I нині: Богородичний, глас 3: Діва днесь предстоїть у церкві* і з лика-
ми святих невидимо за нас молиться Богу.* Ангели з архиєреями пок-
лоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо ради нас молить Бо-
городиця предвічного Бога. 

Прокімен, глас 6: Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя 
Твоє  

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти 
мовчки від мене  

 

Перше Послання Апостола Павла до Корінтян 6, 12-20. 
 

Алилуя, глас 6: Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом Бога не-
бесного оселиться  

Стих: Скаже Господеві, заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і 
надіюся на нього 
 
Євангеліє від Луки 15, 11-32.  
 

Причасний, глас 6: Хваліте Господа з небес, хваліте його во виш-
ніх .  
 
Алилуя, тричі.  


