
 
 

Українська Греко-католицька  Церква 

Покрова  Пресвятої Богородиці 
Pokrova Ukrainian Catholic Church 

6812 Broadview Rd. 
Parma, OH 44134 

Парох  о. Крил. 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 
EMAIL - mykhaylodrozdovsky@gmail.com 

6 вересня, 2020 
 

13 Неділя після Зіслання Св.Духа 
 

Наступна неділя 
 

13 вересня, 2020 
 

 14 Неділя після 
Зіслання Св.Духа 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 Ап. – 2 Кор. 1, 21-2.4. 
Єв. – Мт. 22, 1-14.  

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


З 6 вересня по 13 вересня 2020 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
6 вересня --- Якубович Олександр 
6 вересня --- Оружак Надія 
7 вересня --- Сисак Віктор 
10 вересня --- Панасюк Катерина 
13 вересня --- Дем’янчук Діонізій 

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 
 

6 вересня 9:00 ран. 
10:00 ран. 
12:00 дня 

Молитва “Матерів в Молитві» 

Служба Божа за парафіян 
Розв.над Святим Письмом 

 
о.парох 

 
 
 

Понеділок 
 

7 вересня 10:00 ран. +Надя  Ціхольска Люда Ціхольська 

Вівторок 
 

8 вересня 10:00 ран. Служба Божа за прославу 
Патріарха Йосифа Сліпого 

парафіяни 

 Середа 
 

9 вересня  ---  

Четвер 
  

10 вересня  ---  

П’ятниця 
Усікновення голови 

Івана Хрестителя 
 

11 вересня 10:00 ран. Служба Божа за парафіян о.парох 

Субота  
 

12 вересня  ---  

  Неділя 

 
 

13 вересня 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 1.Мають намірення вступити в стан подружній Арсен Балух, 1991 р.н., 
католицького віровизнання, народився в місті Тернопіль і проживає в Клівленді, 
стану вільного. Батько- Петро Балух. Мати- Надія Балух з роду Матвіїшин ,  і Олія 
Єлизавета Паркер, 1992 р.н. , народиласяся і  проживає в Янгстаун, стану вільного. 
Батько - Бред Паркер. Мати - Кеті Паркер з роду Райс. Шлюб - 25 вересня 2020 року 
в церкві Св. Трійці Янгстаун. Якщо є перешкоди,  повідомити отця-пароха.  

  

ОПОВІДЬ 1.Мають намірення вступити в стан подружній Олег Хомяк, 1988 р.н., 
католицького віровизнання, народився в місті Дрогобич і проживає в Клівленді, 
стану вільного. Батько- Володимир Хомяк . Мати- Наталя Хомяк з роду Войтків ,  і 
Марія Кунанець, 1990 р.н. , народиласяся у Львові проживає в Мадайні, стану 
вільного. Батько - Володимир Кунанець. Мати - Ліля Кунанець з роду Явір. Шлюб - 
26 вересня 2020 року в церкві Покрова. Якщо є перешкоди,  повідомити отця-
пароха.  

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

 УВАГА! Катехитичні навчання в парафії проводятьсяться кожну п’ятницю по 
групах, які доукомплектовуються згідно  віку дітей. Детальніша інформація буде 
подана пізніше. Проводиться набір дітей 8-річного віку для підготовки до 1-го 
Урочистого Святого Причастя. 

  

Вітаємо новоохрещених Мію Москаленко і Іванка Луцишин. 
 Нехай Ангел Хоронитель оберігає їх від злого. Бажаємо їм побожного 
християнського виховання, розкриття Богом даних талантів і доброї долі. 

 
 
 
 

September 20 



 

 

Глас 4 
 

 
Тропар: Світлую воскресення проповідь * від ангела взнавши, 

Господні учениці, * і прадідне осудження відкинувши, * апостолам, 
хвалячися, мовили: * Повалилася смерть, воскрес Христос Бог, * 
даруючи світові велику милість. 

 
Кондак: Спас і Ізбавитель мій * із гробу як Бог * воскресив від узів 
земнороджених * і врата адові .сокрушив, * і як Владика * воскрес 
тридневний. 

Богородичний: Йоаким і Анна з неслави бездітности * і Адам і 
Єва від тління смерти визволилися, Пречиста, * у святім різдві 
твоїм. * Його празнують люди твої, * з провини прогрішень 
ізбавлені, * як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і 
кормительку життя нашого. 

Прокімен: Як величні діла твої, Господи, все премудрістю 
сотворив Ти  

Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти 
дуже величній 

 Апостол – 1 Коринтян 16.13-24 
 
Алилуя: Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і 

лагідности, і справедливости  
Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти 

беззаконня   
 
Євангеліє — Матея — 21.33– 42  
 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. 
 
 Алилуя, тричі. 



Фрагмент із Заповіту Патріярха Йосифа Сліпого 

Моїм Духовним Дітям, Владикам, Священикам, Монахам і Монахиням і всім 
Вірним Української Католицької Церкви  

Коли в 1939 році почався новий „хресний хід" нашої Церкви і великий Святець та Геній-
Мислитель Сл. Б. Митрополит Андрей покликав мене до архипастирського служіння, 
іменувавши мене Екзархом Великої України в жовтні 1939 р., а у грудні того самого року 
враз із єпископською хіротонією призначивши мене його наступником, сприйняв я ці 
покликання як поклик таємного Голосу Божого, що словами Христа кликав: „Іди за 
мною..." /Ів. 1, 43/. 
Зрозумів я також у цих тяжких хвилинах і бурях, які спіткали нашу Церкву, що значило „йти 
за Христом". Він бо сказав: „Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і 
хай візьме свого хреста та й за Мною йде!". /Мр. 8, 34/ Бути покликаним до пастирської 
служби – це відректися від себе самого, взяти хрест на свої плечі й іти слідом за Христом із 
любови до Христа, який також прорік, що „хто ж мене відцурається перед людьми, того й Я 
відцураюся перед Небесним Отцем Моїм..."/Мт. 10, 33/. 
Ось так ступив я на тернистий шлях мого подальшого життя. Почало бути дійсністю те, що 
вмістив я у своєму пастирському гербі – „Пер аспера ад астра". Переді мною, наступником 
Сл. Б. Андрея та спадкоємцем Його духовної спадщини і Його заповітів, простелився 
довгий шлях відречення, несення хреста і свідчення Йому „пред человіки", „в роді цім 
перелюбнім та грішнім" /Мр. 8, 38/. На цьому шляху могутня Божа Десниця помагала мені, 
В'язневі Христа ради, давати свідчення Христові, як це Він прорік своїм учням-
послідовникам: „І будете мені свідками в Єрусалимі і в усій Юдеї та Самарії, і аж до краю 
землі..." /Ді. 1, 8/. Але на придорожніх стовпах мого шляху виднілись інші написи: не 
Єрусалим, Юдея, Самарія, а Львів, Київ, Сибір, Красноярський край, Єнісейськ, Полярія, 
Мордовія і так дослівно „аж до краю землі". 
Нічне ув'язнення, таємні судилища, нескінченні допити і підглядання, моральні і фізичні 
знущання й упокорення, катування, морення голодом; нечестиві слідчі і судді, а перед ними 
я, безборонний в'язень-каторжник, „німий свідок Церкви", що, знеможений, фізично і 
психічно вичерпаний, дає свідчення своїй рідній мовчазній і на смерть приреченій Церкві... 
І в'язень-каторжник бачив, що і його шлях „на краю землі" кінчався приреченням на смерть! 
Силу на оцьому моєму хресному шляху В'язня Христа ради давала мені свідомість, що цим 
шляхом іде також зо мною моє духовне стадо, мій рідний Український нарід, всі владики, 
священики, вірні, батьки і матері, малолітні діти, жертовна молодь і безпомічні старці. Я не 
самотній! 
Надлюдську витривалість та якусь таємничу силу давали мені записані в моїй душі 
євангельські слова Христа: „Оце посилаю Я вас, як овець між вовки: Будьте ж мудрі, як 
змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по 
синагогах своїх бичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за Мене, на 
свідчення їм і поганам. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити: тієї 
години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але Дух Отця 
вашого в вас промовлятиме. І видасть на смерть брата брат, а батько – дитину. І "діти 
повстануть супроти батьків", і їх повбивають. І за Ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто 
витерпить аж до кінця, той буде спасений..." /Мт. 10, 16-22/. 
Як ніколи раніше, розкрилася мені таємниця слів Христа: „І будете мені свідками..." /Ді. 1, 9/. 
Свідчити Христові – сповідувати Його перед людьми /пор. Лк. 12, 8/, не відрікатися Його, 
нести хрест свій, страждати за Христа і з Христом, бути готовим на муки і навіть життя своє 
віддати за друзів своїх, не лякаючись тих, що „тіло вбивають" /Лк. 12, 4/, пам'ятаючи, що 
„хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою мене ради та 
Євангелії, той спасе її. Бо яка користь людині здобути увесь світ, а занапастити душу 
свою..." /Мр. 8, 35-36/. 
Сьогодні я дякую Господу Богу, що дав мені ласку бути свідком і сповідником Христа так, 
як це велять Його заповітні слова! З глибини душі дякую Господу Богу за те, що з Його 
поміччю я не посоромив землі своєї, ні доброго імени своєї рідної Церкви, ні себе, її 
смиренного служителя і пастиря... 



  Each year the Eastern Catholic Eparchial Directors of Religious Education (ECED) prepare and distrib-
ute resource materials to our parishes for Catechetical Sunday. Due to the pandemic, Covid-19, many 
parishes have adjusted their liturgical services and Eastern Christian Formation programs to assure 
the safety and well being of their parishioners.  In some instances this has resulted in the faithful not 
having the opportunity to receive the Holy Eucharist as frequently as they have in the past. Now is an 
opportune time to reflect on this Mystery and gain a deeper appreciation of the gift that has been given 
to us. In his 24 Lectures entitled, Jerusalem Catechesis, St. Clement of Alexandria reminds us. “From 
the very beginning of Christian history, holy men and women have reflected on Christ’s presence in 
the Holy Eucharist.  They taught the sacred transformation that occurs in the Eucharistic Liturgy is a 
sign and a cause of the transformation that should occur in the lives of all those who receive this Mys-
tery.”  The God With Us curriculum builds upon the faith initiated through Baptism, Chrismation and Holy Eu-
charist.  In the curriculum you will find the following lessons on the Holy Eucharist as an additional resource for 
reflection: 

Pre-K-Lesson 10-“I’m Thankful for Holy Communion” 

Kdgn.-Lesson 22-“We Receive Jesus” 

Grade 1-Lesson 21-“We Receive Holy Communion” 

Grade 2-Lesson 13-“I Receive the Bread of Life” 

Grade 3-Lesson 15-“As Church We Receive” 

Grade 4-Lesson 20-“Living in God’s Love” 

Grade 5-Lesson 8-“The Liturgy Enables Us to be the Church” 

Grade 6-Lesson 27-“Pascha, the New Passover” 

Grade 7-Lesson 13-“We Are Sharers in Jesus’ Victory” 

Grade 8-Lesson 5-“Holy Eucharist Nourishes Us on Our Journey” 

Catechists and parents who might be dealing with a different catechetical format during these unprecedented 
times, please know ECED membership supports and encourages you to continue  teaching the faith.  In the tradi-
tion of our Church, children and youth receive the Holy Eucharist along with Baptism and Chrismation.  What a 
treasure!  In the new 2020 Directory for Catechesis published by the United States Conference of Catholic Bishops 
(USCCB)  we are reminded, “The Catholic Church holds in high esteem the institutions, liturgical rites, ecclesias-
tical traditions and the established standards of the Christian Life of the Eastern Churches, for in them, distin-
guished as they are for their venerable antiquity, there remains conspicuous the tradition that has been handed 
down from the Apostles through the Fathers and that forms part of the divinely revealed and undivided heritage 
of the universal Church.  These treasures have always contributed to evangelization.  The Catholic Church affirms 
repeatedly that the members of the Eastern Churches have the right and the duty to preserve them, to know them, 
and to live them, doing all they can to avoid losing their identity.”  (2. The Eastern Churches #290) 

As we begin the new catechetical year 2020 let us take time to meditate on the reflections, grow in our love and 
gratitude for the gift of the Holy Eucharist, sharing that love with those entrusted to our care.  May we all Faith-
fully navigate through this pandemic, knowing and trusting that God is With Us. 

https://stjosaphateparchy.com/catechetical-sunday-2020/?fbclid=IwAR21CnbHbv2PujpjcpccqnwP71Nnx7RKgidMKeESlJ5LvdvVUcXlRhi3UdU

