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23 серпня, 2020 

 

11 Неділя після Зіслання Св.Духа 
 

Наступна неділя 
 

30 серпня, 2020 
 

 12 Неділя після 
Зіслання Св.Духа 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
Ап. – 1 Кор. 15, 1-11. 
Єв. – Мт. 19, 16-26.  

http://pokrova-church.com/
https://calendar.dyvensvit.org/#
https://calendar.dyvensvit.org/#


З 23 серпня по 30 серпня 2020 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

25 серпня -- Лобай Ярослава ( ювілей) 
25 серпня --- Починок Софія 
26 серпня -- Мілян Богдан 
26 серпня -- Богой Віталій 
27 серпня --- Ганущак Надія 
27 серпня --- Якубович Дарія (молодша) 
30 серпня --- Нетреба Наталя 

 
 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом 
благословенних   
років життя, здоров’я 

і здійснення всіх 
Ваших мрій! 

Пам’ятаймо  молитися за наших старших і хворих парафіян.       
    Владика Роберт Москаль, Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, 
Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик 
Євгенію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку 
Марію, Павлишин  Марію ,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Неділя 
 

23 серпня 10:00 ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян 
Розв.над Святим Письмом 

 
о.парох 

 
 
 

Понеділок 
День Незалежності 

України 
 

24 серпня 9:00 ран. Служба Божа за кращу долю 
українського народу. 

о.парох 

Вівторок 
 

25 серпня  ---  

 Середа 
 

26 серпня  ---  

Четвер 
  

27 серпня 5 веч. Вечірня з Литією о.парох 

П’ятниця 
Успення Пресвятої 

Богородиці 
 

28 серпня 10:00 ран. Служба Божа за парафіян. 
Посвячення  зілля і квітів. 

о.парох 

Субота  
 

29 серпня  ---  

  Неділя 

 
 

30 серпня 10:00 ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян 
Розв.над Святим Письмом 

 
 
 

о.парох 
 

 



 

  

Сьогодні о 12 год.15 хв.в нашій церкві - розважання над сторінками Святого 
Письма . Запрошуємо всіх для глибшого пізнання Богом натхненої Книги . 

УВАГА!. Якщо Ви хочете замовити Службу Божу в наміренні за померлих рідних 

чи близьких чи в іншому наміренні, то скористайтесь бланками-карточками, які є в 
притворі. Також прихожани, які бажають стати парафіянами, будь-ласка, заповніть 

бланк заяви вступу в парафію і подайте його в парафіяльний офіс. 

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу, починаючи з 5 
год. вечора. Просимо всіх бажаючих, особливо  молодь, підтримати 
важливий парафіяльний проект. 

 Відновлюється  продаж недільних обідів у парафії відразу після Служби 
Божої . Звертаємось з проханням до працівників кухні і покупців 
дотримуватись правил безпеки і соціальної дистанції один від одного.                                    

                                  

ОПОВІДЬ 2.Мають намірення вступити в стан подружній Віра Ющишин, 1991 р.н., 
католицького віровизнання, народилася в Бориславі і проживає в Клівленді, стану 
вільного. Батько- Микола Ющишин. Мати- Люба Ющишин з роду Демків , 
народилася  в Львівській області,  і Андрій Ковальський, 1991 р.н. , народився і  
проживає в Клівленді, стану вільного. Батько - Василь Ковальський (помер). Мати - 
Люба Ковальська з роду Поврозник родом зі Львова. Шлюб - в суботу  5 вересня 
2020 року в церкві Св. Андрія. Якщо є перешкоди,  повідомити отця-пароха.  

  УВАГА! 1-е Урочисте Св. Причастя буде проведене під час недільної 
Служби Божої 30 серпня цього року з дотриманням правил безпеки під 
час карантину.  В суботу 29 серпня  о 5 год. в церкві о.Михайло 
проведе з першопричасниками підсумковий урок і Перша Урочиста 
Сповідь розпочнеться о 5 год. 30 хв. вечора.  

Місто Парма та Український  комітет спонсорують «Дні 
українського села!» Ця подія висвітлить різноманітність малого 

бізнесу, а також відсвяткує багату українську культуру, 
розташовану в Селі. "Дні українського села" розпочалися в 
п'ятницю, 21 серпня, і завершаться в понеділок, 24 серпня (День 
незалежності України). На святкуванні відбуватимуться 

різноманітні проекти, включаючи конкурс прикраси мікрорайону «Українське село». 
Підприємцям та жителям українського села пропонується прикрасити свої вітрини, 
будинки та газони з українською тематикою. Учасників просять надіслати фотографії своїх 

демонстрацій на сторінку у Facebook: Українське село в Парма-Огайо.Після завершення 
заходу один бізнес та один будинок з мікрорайону будуть шляхом жеребкування визначені 
як переможці конкурсу та отримають приз. За додатковою інформацією звертайтесь: Роман 

Федьків, голова Українського сільського комітету за номером 614-425-1309, або Зоріана 
Зобнів, секретар, Український  комітет за номером 240-743-7250. 

 Запрошуємо взяти участь в акції СУМ-Хортиця” УКРАЇНСЬКИЙ ОБІД DRIVE-THRU”,який 
доставлять прямо до вашого автомобіля у неділю 23 серпня з 1 до 6 години по обіді за адресою 7425 
W.Pleasant Valley Rd. Parma OH (Верховина) Виручені кошти будуть використані для капітального 
покращення Оселі «Хортиця»,яка цього року відзначає 55-у річницю.  

УВАГА! Всі присутні парафіяни і прихожани зобов’язані вживати маски для лиця 
під час всієї Служби Божої. 

 УВАГА! Катехитичні навчання в парафії розпочинаються в пятницю 4 вересня 
2020 року по групах, які потрібно сформувати згідно  віку дітей. Детальніша 
інформація буде подана пізніше. 

  



 

 

Тропар воскресний, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* 
тоді ад умертвив Ти блистінням божества.* Коли ж і умерлих із глибин 
підземних воскресив Ти,* всі сили небесні взивали:* Життєдавче, Христе 
Боже наш, слава Тобі. 

І свята, глас 7: Переобразився Ти на горі, Христе Боже,* показавши 
ученикам Твоїм славу Твою, скільки змогли.* Нехай засіяє і нам, грішним, 
світло Твоє повсякчасне,* молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі. 

Слава: Кондак воскресний, глас 2: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе,* і 
ад, увидівши чудо, зжахнувся, і мертві востали,* а творіння, бачачи, 
радується разом з тобою,* і Адам веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує Тебе 
повсякчасно. 

І нині: Кондак свята, глас 7: На горі переобразився Ти* і, скільки змогли, 
ученики Твої славу Твою, Христе Боже, виділи,* щоб, коли побачать, як Тебе 
розпинають,* страждання зрозуміли добровільне,* а світові проповідять,* що 
Ти єси воістину Отче сяяння. 

Прокімен, глас 2: Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням  

Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене 

Перше Послання Апостола Павла до Корінтян 9, 2-12.  

Алилуя, глас 2: Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога 
Якова. 

Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо. 

Євангеліє від Матея 18, 23-35.  

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, Господа, що на Таворі 
переобразився. 

І ірмос, глас 4: Різдво Твоє нетлінно явилося, Бог із боків Твоїх пройшов, во 
плоті явився на землі і з людьми проживав. Тому Тебе, Богородице, всі 
величаємо. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх .  

Алилуя, тричі. 



   



 
Дорогі брати і сестри в Христі: 
Слава Ісусу Христу! 
В той час, коли у цьому році ми відзначаємо шостий місяць  COVID 19 
пандемія (коронавірус), я хотів би охопити ще раз і нагадати вам, що Церква 
тут є для підтримки вас і вашої родини. Мета нашої парафії - допомогти 
нашим вірним будувати ваші стосунках з Богом. Це як правило, робиться 
доступними для вас через глибше пізнання науки Святого Письма, науки 
нашої церкви, прийняттям Святих Таїнств, але іноді іншими способами, 
такими як духовне консультування або відвідування хворих чи літніх 
прихожан в домівках або в лікарні. Я  доступний в будь-яку годину для того, 
щоб почути сповідь та відвідати сім’ї та близьких, особливо тих, які хворі 
або перебувають в лікарні. Можливо, мені доведеться практикувати 
"соціальне дистанціювання", коли я відвідую вас, але я хочу  бачити  вас або 
окремо або невеликими групами. 
Наша парафія знову відкрилася наприкінці травня, але більшість наших 
прихожан ще не повернулися, щоби взяти участьу Божественній Літургії, 
головним чином через затяжні занепокоєння щодо COVID . Я розумію це 
занепокоєння, особливо для людей похилого віку та тих, які є вразливими до 
вірусу. 
На жаль, одним із практичних наслідків пандемії є фінансовий. Наша 
парафія сильно потерпіла у фінансовому плані найперше через  те, що на 
Службах Божих протягом декількох місяців  зменшилася відвідуваність. Ми 
також пропустили наші планові літні події збору коштів, фестиваль та інші 
прибуткові заходи, які зазвичай приносять відчутні доходи. 
У цей час ми  звертаємося до вас за підтримкою. Ми просимо, щоб ваші 
датки були щедріші ніж  зазвичай, і тим самим ви допомогли  пройти цей 
важкий період. 
Нехай ваш дар буде вираженням вашої любові до церкви. Ваші пожертви є 
головним джерелом фінансової підтримка нашої парафії, і хоча деякі витрати 
за цей час трохи нижчі, у нас багато є оплат, які ми повинні здійснити. 
Будь ласка, пам'ятайте підтримувати свою парафію у цей час. Нарешті, як 
напімнення. Ваш отець-парох служить Божественну Літургію  щонеділі о 10 
год. ранку  а також у всі церковні релігійні свята. Церква відкрита для 
приватної молитви від 10 год. ранку до 1 год. дня кожного дня . Я сподіваюся 
побачити вас там, якщо ви зможете приїхати. Приватні Служби Божі 
відправляються у визначений вами час на тижні. Будь ласка, пам’ятайте про 
це. Я тут для вас, щоб робити все, що може допомогти вам та вашій родині 
протягом цього часу в освяченні ваших безсмертних душ. 
 
З вдячністю і благословенням о. парох Михайло Дроздовський. 



  
 
 




