
 
 

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 

4 жовтня, 2020 
 

17 Неділя після Зіслання 
Св.Духа 

 

Наступна неділя 
 

11 жовтня, 2020 
 

  
18-та Неділя після 
Зіслання Св. Духа 

Апостол:  
2 Кор . 9,6-11 

 
Євангеліє : 

Лука, 5.1-11 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

http://pokrova-church.com/


З 4 жовтня 11 жовтня 2020 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
4 жовтня ---  Анна Мацко 
6 жовтня --- Ігор Івськів 
8 жовтня --- Ольга Горохівська 
9 жовтня --- Корнель Фірманчук 
 

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 
 

4 жовтня 9:00 ран. 
10:00 ран. 
12:15 дня 

 

Молитва “Матерів в молитві» 
Служба Божа за парафіян 
Розв.над Святим Письмом 

 

о.парох 
 
 
 

Понеділок 
 

5 жовтня 10:00 ран + Павло (40 днів) 
 
 

Марія Білінська 

Вівторок 
 

6 жовтня 10:00 ран +Василь Романчук, +Євген Чабан, 
+Марія Стасишин 

 

Галина Прохна, 
Анна Мацко 

 Середа 
 

7 жовтня  --  

Четвер 
  

8 жовтня  _  

П’ятниця 
 

9 жовтня  _  

Субота  
 

10 жовтня 10:00 ран +Марія  Віра Іваницька 

  Неділя 

 
 

11 жовтня 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 . 

Прохання до членів ради в короткому часі зібратись сьогодні в залі відразу після 
Служби Божої. 

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

 

 Планується і ведеться підготовка парафії до святкування 

парафіяльного празника Покрова Пресвятої Богородиці , яке 
відбудеться в неділю 18 жовтня. Архиєрейська Служба Божа 

розпочнеться о 10 год.ранку. Велике прохання придбати 
якнайскоріше квитки на святковий обід і формувати родинні столи 

для безпечного проведення заходу. Квитки можна придбати сьогодні у 

нашому офісі. 

На нашому реконструйованому парафіяльному цвинтарі  встановлена нова 
мозаїчна ікона Покрови Пресвятої Богородиці. Щира подяка всім 
проектантам, організаторам і митцям, які вклали іскорку своєї любові, 
талант і професійну працю у цей чудовий мозаїчний проект. 

 УВАГА! Катехитичні навчання і підготовка до 1-го Урочистого Святого Причастя в 
парафії проводятьсяться кожну п’ятницю  по групах згідно розкладу у визначених 
місцях. Всі учні і катехити під час проведення занять зобов’язані під час занять 
перебувати у захисних масках.  

 

Ласкаво запрошуємо  наших вірних до нашого храму. Будь- 
ласка, пам’ятайте, що ви повинні дотримуватись наступних 
правил при перебуванні у церкві: 
• Якщо почуваєте себе хворими або маєте інші перешкоди 
щодо перебування в храмі залишайтеся вдома. 
• Будь-ласка, дотримуйтеся соціальної дистанції один від 
одного. 

•  Звичайно, якщо ви приходите до церкви сім’єю і проживаєте в одному 
помешкані- ця дистанція для вас є непотрібна. 

•  Прохання дотримуватись дистанції до прийняття Св. Тайни Євхаристії . 
• Не потрібно цілувати ікону на тетраподі 
• Приступаючи до прийняття Тіла і Крові Ісуса Христа, широко відкривайте уста. 
• Відповідно до декрету губернатора штату Огайо носіння масок у нашій церкві є 

обов’язковим для всіх вірних. 
Хочемо подякувати всім парафіянам, котрі фінансово підтримують нашу 

парафію у часі пандемії.  

Увага ! Сьогодні, у неділю 4 жовтня з 9 год. ранку  в нашій церкві 
проводитиметься молитва “ Матерів Молитви “. Створюємо постійну 
молитовну групу в парафії . Віримо в силу материнської молитви, яка 
принесе мир для  дітей ! 

Ліга українських католиків Америки разом з Матерями в молитві представляють 
віртуальну конференцію для вірних УГКЦ у суботу, 10 жовтня 2020 р. 
  
 



Тропар воскресний глас 8, З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення 
прийняв Ти тридневне,* щоб нас визволити від страстей.* Життя і 
воскресіння наше,* Господи, слава Тобі. 

Тропар свята , глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови насліддя 
Твоє,* перемоги благовірному народові на супротивників даруй* і хрестом 
Твоїм* охорони люд Твій. 

Слава: Кондак воскресний, глас 8: Воскресши з гробу,* умерлих воздвигнув 
Ти* і Адама воскресив Ти,* і Єва ликує в твоїм воскресінні,* і світу кінці 
торжествують* востання Твоє,* Многомилостивий. 

І нині: Кондак свята , глас 4: Вознісся Ти на хрест волею Своєю.* Новому 
людові Твоєму, що Твоє ім’я носить,* даруй щедроти Твої, Христе Боже.* 
Возвесели силою Твоєю благовірний народ,* перемоги на супротивників дай 
йому,* що за посібник має Твоє оружжя миру, непоборну перемогу. 

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 . 

Послання Апостола Павла до Галатів 2, 16-20. 

Алилуя, глас 1: Возніс Я вибраного з людей Моїх, єлеєм святим Моїм 
помазав його . 

Стих: Бо рука Моя заступить його і рам’я Моє укріпить його  

Євангеліє від Марка 8, 34 - 9, 1  

Причасний: Знаменувалося на нас світло лиця Твого, Господи.  

Алилуя, тричі.  



  

                                     Переставлення святого апостола і євангелиста Йоана Богослова 
 
Святий апостол і євангелист Йоан був сином Зеведея і Саломії та братом святого апостола Якова. Обоє 
вони, як і їх батько, були невченими рибалками. Коли Христос, побачивши їх у човні, покликав, “вони зараз 
же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за Ним” (Мт. 4, 22). Йоан був тоді молодий літами. Він з 
дитинства вірно служив Богу в добровільному дівицтві, і, як кажуть святі Єронім і Августин, за чесноту 
чистоти став гідним незвичайних дарів Христа Спасителя. Коли через кілька місяців Ісус Христос зі своїх 
учнів вибрав дванадцять апостолів, то серед них виявилися брати Йоан і Яків, “й дав їм ім’я Воанергес, у 
перекладі – Сини грому” (Мр. 3, 17). Ісус назвав їх Синами грому тому, що як грім чути далеко, так і чути було 
їх проповідь слова Божого серед народів. Святий Йоан був одним з трьох вибраних учнів, яких Ісус всюди 
брав зі собою. Так, Петро, Яків і Йоан були при оздоровленні тещі святого Петра, при воскресенні дочки 
Яїра, при всеславнім Преображенні Христа, а потім і при останній перед страстями молитві в Гетсиманії. 
Петра і Йоана Господь послав, щоб приготували Останню вечерю. А під час тої вечері Йоан сидів найближче 
до Христа Спасителя і “схилився йому на груди” (Йо. 21, 20). А святий Йоан Золотоустий каже: “На грудях 
Христа Йоан почерпнув таку мудрість, якої не вдалося почерпнути нікому зі смертних”. Святого Йоана в 
Євангелії кілька разів названо “возлюбленим” учнем Ісуса, що святий Григорій Ниський тлумачить так: “Ісус 
любив його, бо Йоан завдяки своїй великій чистоті став гідний тої вищої і більшої любови. Коли воїни в 
Гетсиманії зв’язали руки Ісуса, а всі апостоли розбіглися, коли навіть Петро зрікся Його в притворі 
архиєрейської палати, тоді один лиш Йоан перебував при Ньому; він стояв під хрестом і сам Спаситель 
довірив йому найбільший скарб – Пресвяту Богородицю: “Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, – а 
його ж любив Він, – мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від 
тієї хвилі учень узяв її до себе” (Йо. 19, 26-27. апостол Йоан, після тривалих молитов і постів, написав святе 
Євангеліє, в якому найбільше наголошує на Божество Христа Спасителя (всі інші Євангелія більше говорять 
про людську природу Ісуса Христа). Воно починається словами: “Споконвіку було Слово, і з Богом було 
Слово, і Слово було – Бог” (Йо. 1, 1). Святий Августин каже, що євангелиста Йоана сміливо можна порівняти 
з орлом, бо він, немов орел на сонце, звернув око своє на вічне сонце Божества. Також святий Иоан написав 
три послання, котрі входять до Нового Завіту.Не можна його інакше назвати, як апостолом любови. Бо не 
лишень сам виявляв до всіх найбільшу любов, але й на кожному кроці цю любов проповідував. Ось кілька 
фрагментів з його послань: “Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до 
падіння. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде не знає бо темрява у 
нього засліпила очі” (1 Йо. 2, 10-11); “Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими 
звалися. Ми і є ними. І тому світ нас не знає, бо він Його не спізнав. Любі! Ми тепер – діти Божі, і ще не 
виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до Нього подібні, бо ми побачимо Його, як 
є” (1 Йо. З, 1-2); “Ми знаємо що ми перейшли від смерти до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у 
смерті перебуває (1 Йо. 3, 14); “Кожен, хто ненавидить брата свого, – душогубець, а ви знаєте, що ніякий 
душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б” (1 Йо. 3, 15); “Дітоньки, не любімо словом, 
ані язиком, лише – ділом і правдою” (1 Йо. 3, 18). “Любі, любім один одного бо любов від Бога, і кожен, хто 
любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог – любов” (1 Йо. 4, 7-8). 
“Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас 
досконала” (1 Йо. 4, 12). “Коли хтось каже: «Я люблю Бога», а ненавидить брата свого, той неправдомовець. 
Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь 
одержали від Нього: «Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого»” (1 Йо. 4, 20 То ж чи не слушно 
назвати святого Йоана апостолом любови? Передання розповідає таке про нього: В одному місті, поблизу 
Ефесу, святий Йоан зустрів вродливого юнака і довірив його опіці місцевого єпископа, щоб той привів хлопця 
до Бога. Через якийсь час, повертаючись з апостольської подорожі, апостол завітав до того міста і запитав у 
єпископа, де той юнак. Єпископ зі сльозами відповів, що юнак став на злу дорогу, нині він є ватажком 
розбійників які промишляють в сусідніх лісах. Святий Йоан, не зважаючи на небезпеку, вирушив до лісу де 
розбійники його схопили і привели до свого ватажка. А той, побачивши Йоана, став утікати. Сину мій, – 
сказав святий апостол, – чому втікаєш від мене, свого отця? Я ж прецінь беззброиний старець. Стій, сину, і 
не бійся. Є ще надія. Я буду перед Христом відповідати за тебе. Якщо буде потреба, я радий померти за 
тебе, як Христос помер за нас, за твою душу я віддам свою. Стій і вір, що Христос послав мене!” А коли юнак 
залився сльозами, то святий Йоан обійняв його, втішив, вивів з лісу, вивів з грішного життя і спас його душу. І 
була ця любов не словом, а ділом. В останні роки свого життя, коли йому було вже близько ста літ і він вже 
не мав сили говорити довгих проповідей, то повторював учням своїм усе ті ж слова: “Діти мої, любіть брат 
брата!” А коли вони запитали його, чому він повторює постійно те саме, то святий Йоан відповів їм так: “Це 
заповідь Господа, а якщо б крім неї не було іншої, то й цієї досить було б для спасіння світу!”Про смерть 
святого апостола Йоана знаємо, що наступила вона, коли йому виповнилося сто літ. Відчуваючи близький 
кінець свого життя, святий Йоан велів приготувати собі гріб, попрощався з учнями і мирно закінчив своє 
життя. Коли через якийсь час після його смерти християни відкрили могилу, то не знайшли тіла, а з могили 
підносився легенький порошок, який вірні збирали і зцілювали ним хворих. Пам’ять відкриття гробу Христова 
Церква вшановує 8 травня.І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква 
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013 


