
 
 

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 
E-mail - mykhaylodrozdovsky@gmail.com 

 

2 жовтня, 2022 року  

  
  16 Неділя по ЗСД 

Ап. – Галатів 2, 16- 20. 
 

Єв. – Марка 8, 34- 9,1 
 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
25 вересня, 2022 року  

  
  15 Неділя по ЗСД. 

  

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


Вітаємо з Днем Народження! 

 23 вересня - Дмитрик Богдан -ювілей 
30 вересня - Рабосюк Олег 
30 вересня -- Ярош Роман 
1 жовтня - Мамус Степан 
1 жовтня - Заготинець Володимир 
 

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.  
 Бережанських Надію, Івана, Василину Марію і Мирона, Марію, Володимира Луковича, Голубець Зенона і 

Мирославу, Дем’янчук Діонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету, Ігора, Стефанію, Корнік Євгена, Кловер 
Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Руслана Луцишин, Мігелич Михайла, Луців Степана, , Палку Марію, 

Еmilie Woak 

                        День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

15 Неділя  
по Зісл.Св.Духа.  

 
 

 
25 вересня 

9 год.ран.  
10:30 год.ран. 

12:15 дня 

Сл.Божа за парафіян 
Дитяча Сл. Божа 

Розв. над Св. Письмом 

 

 Понеділок 
 

26 вересня 5:30 веч. 
6:30 веч. 

Вечірня з Литією 
Молитва за Україну. 

Іс.Молитва 

о.парох 
Матері в 
молитві 

 Вівторок 
Воздв. Чесного Хреста 

 

27 вересня 10 год.ран.       
6 веч. 

 Сл.Божа за парафіян 
Сл.Божа за парафіян 

о.парох 

 Середа 
 

28 вересня  --  

 Четвер 
 

29 вересня                            --  

 П’ятниця 
 

30 вересня 5:30 веч. 
6:30 веч. 

Вервиця 
Молебень за Україну 

 
о.парох 

Субота 
 
 

1 жовтня 10 год.ран. 
 

 + Ярослава Лобай  Орест і Наталя 
Ліщинецькі 

  16 Неділя  
  по  Зісл. Св.Духа.  

 
 

2 жовтня 9 год.ран.  
10 год.ран.  
12:15 дня 

Молитва “Матерів в Молитві 
Сл.Божа за парафіян 

Розв. над Св. Письмом 

о.парох 

 

 

 

 Асоціація Клівленд Майдан відновлює збірку грошей для захисників України в нашій церкві.  Волонтери  
Клівленд Майдану , які зараз перебувають в Польщі куплять там необхідні речі і перевезуть в Україну.  Будь 
ласка, не приносьте ніяких предметів, якщо ви хочете допомогти, ви можете принести готівку до нашої церкви 

або пожертвувати через наших надійних партнерів-волонтерів за посиланням нижче https://www.paypal.com/
donate/... . Українська католицька єпархія Святого Йосафата в Пармі, штат Огайо. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DCZJ4TKWE9QKXJ%26source%3Durl%26fbclid%3DIwAR23xP1NX8cHq4ZvIgUHbkkB6mZ9Tw8wFfJjGR2-RpnqxBz-6_krA7EkZJY&h=AT1CHPlDRuI-C9ksKQoglZX8gVkTX5vAZavLVKrpq70jBEt6WuoaYJaNQcMj4f
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DCZJ4TKWE9QKXJ%26source%3Durl%26fbclid%3DIwAR23xP1NX8cHq4ZvIgUHbkkB6mZ9Tw8wFfJjGR2-RpnqxBz-6_krA7EkZJY&h=AT1CHPlDRuI-C9ksKQoglZX8gVkTX5vAZavLVKrpq70jBEt6WuoaYJaNQcMj4f


 

УВАГА! Сьогодні о 12 год. 15хв. -  Біблійні навчання . Запрошуємо! 

 

Прохання до батьків приводити дітей різного віку на дитячі хори по п’ятницях згідно 

визаченого розкладу. Розкриваймо таланти наших діточок. 

 Катехитичні навчання, підготовка до 1 Св. Причастя в парафії 
розпочалися у вересні  згідно віку дітей по групах.  Проводиться набір 
дітей 8-9 річного віку в групу підготовки до 1 Св. Причастя.  

  

УВАГА! Сьогодні і кожну останню неділю місяця в нашій церкві - дві 

Служби Божі - о 9 год. ран. - за парафіян, о 10 год. 30 хв. - для дітей. Христос 
запрошує дітей до храму. 

ВАРЕНИКИ! Цього тижня виготовляємо вареники в середу. Потребуємо 
Вашої допомоги.  

 

УВАГА! Якщо у Вашій родині є хворі або старші особи, які потребують уділення 

Св. Тайн і не можуть це прийняти в церкві, зверніться до отця - пароха. 

 

Рішенням парафіяльної ради святкування парафіяльного празника 
провести 16 жовня. Початок о 12 год. дня. Детальнішу інформацію можна 
буде отримати в наступних бюлетнях. 

 ВІТАЄМО  Павлика Магуру, сина              і Ані, якому 18 вересня було уділено 
Тайну Хрещення і Миропомазання. Бажаємо маленькому хлопчикові заступництва 
Ангела- Хоронителя і Покрову Пречистої Богородиці. 

 Засідання парафіяльної ради відбудеться у цей вівторок 27 вересня. Президія - 
6:30 год. веч. парафіяльна рада - 7 год. веч.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII З’їзд Матерів в Молитві США відбувся в нашій парафії 

Спільноти «Матері в молитві» України — це групи матерів, які регулярно збираються для спільної 
молитви з благословення патріарха та зокрема кожного правлячого єпископа Української Греко - 
Католицької Церкви для своєї єпархії. Жінки - матері, які приїхали в США з України і належали до 
спільнот, поширили ідею цього руху в Америці. Знаходячись на далекій відстані від дітей чи 
переживаючи за їх перші кроки у новій для них країні, матері знаходили в молитві спрямування та 
душевний спокій. В парафії Покрова Пресвятої Богородиці п’ять років тому почали збиратися 
матері для спільної молитви за дітей з нашим парохом, отцем - крилошанином Михайлом 
Дроздовським та при провідництві Тетяни Дроздовської. Покровська спільнота має покровителя - 
блаженного священномученика Климентія Шептицького. Спільна молитва відбувається кожної 
першої неділі місяця о 9 год. ранку. На молитву приходять матері і батьки, ті які мають дітей і ті, які 
просять в Бога благословення стати ними; моляться за своїх дітей, дітей-сиріт, дітей, за яких ніхто 
не молиться, за воїнів, за мир в Україні та цілому світі. 16-18 вересня 2022 року Божого з 
Благословення Преосвященного Владики Богдана Данила в парафії Покрова Пресвятої 
Богородиці відбувся ХІІІ з’їзд спільнот “Матері в молитві” США. Тема ХІІІ з’їзду: “Домашня Церква 
як дорога втілення надії, до якої нас кличе Господь”. Учасниці з’їзду духовно збагатитися від наук 
наших реколектантів, якими були: Владика Андрій Рябій, Владика Венедикт Алексійчук, о. 
Крилошанин Всеволод Шевчук, о. Крилошанин Михайло Дроздовський. Під час з’їзду усі бажаючі 
мали нагоду приступити до святої Тайни Покаяння з о.Ігорем Касіяном, отцем – крилошанином 
Володимиром Грицюком та о.Святославом Дітчуком. Парафіяльна молодь підготувала прощу до 
Храму Скорботної Матері (Sorrowful Mother Shrine). Бог щедро наділив красою природу навколо 
храму, а священослужителі вклали глибокий духовний зміст в науки під час Хресної Дороги. Діти 
парафії привітали всіх учасників з’їзду, заспівали духовних пісень та пісень про Украіну. На з’їзді 
були представлені спільноти “Матерів в молитві”, а саме: Chicago, Syracuse, Philadelphia, Yonkers, 
Jenkintown, Elizabeth, Hartford, Trenton, Spring Valley, Rochester, New York, Hempstead, а також Par-
ma-Cleveland. Лекторкою з’їзду також була Галина Теслюк – докторантка Каліфорнійського 
університету в Берклі і Консорціуму вищих богословських студій, США. Пані Галина прочитала 
лекцію “Жінки в Біблії.” Щиро дякуємо за Архиєрейську Святу Літургію та благословення владиці 
Венедикту Алексійчуку. Головною метою з’їзду була спільна молитва, отже і програма була 
створена для максимального досягнення її. Молебень до Богородиці, Ісусова молитва, нічні 
чування, молитва на вервиці - духовно збагатили і ще сильніше зміцнили у вірі кожну з нас. Щиро 
помолившись, в різний спосіб ми отримали відповіді на свої молитви-прохання, молитви- подяки, 
молитви-розради, молитви- перепрошення, молитви-прослави. Дякуємо Богові за все! Ми почали 
свою дорогу надії на Господа… Віримо, що свята материнська молитва захистить наших дітей. 
Наша сила в молитві. Наша пермога з Богом! 

Ірина Гап’юк. 



 Тропар (г. 6): Ангельські сили на гробі твоїм* і ті, що стерегли, змертвіли* і стояла 
Марія у гробі,* шукаючи пречистого тіла твого.* Полонив Ти ада, та не спокусився 
ним,* зустрів єси Діву, даруючи життя.* Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі. 

Тропар (г. 4): Різдво Твоє, Богородице Діво,* радість звістило всій вселенній,* з Тебе 
бо засяяло Сонце правди – Христос Бог наш.* Він, розрушивши клятву, дав 
благословення* і, ударемнивши смерть,* дарував нам життя вічне. 

Слава: Кондак (г. 6): Життєначальною долонею* умерлих із мрячних долин* 
Життєдавець воскресив усіх – Христос Бог,* воскресіння подав людському родові.* 
Він бо всіх Спаситель, воскресіння і життя, і Бог усіх. 

І нині: Кондак (г. 4): 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 (г. 6): Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє . 

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

Прокімен, пісня Богородиці (г. 3): Величає душа моя Господа і возрадувався дух мій у 
Бозі, Спасі моїм . 

Стих: Бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажать мене всі роди . 
 
 Апостол - Ряд.: Галатів 6, 11-18. 
                    Богородиці: Филипян 2, 5-11  
 
Алилуя (г. 6): Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом Бога небесного 
оселиться. 

Стих: Скаже Господеві, заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на 
нього . 

Алилуя (г. 8): Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє  

Стих: Лицю Твоєму помоляться багаті народи. 
 
ЄВАНГЕЛІЄ - Ряд.: Івана 3, 13-17.  
                         Богородиці: Луки -10, 38-42; 11, 27-28.  
 
Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, з неплідної народжену Діву Марію. 

І ірмос (г. 8): Чуже матерям дівство і чудне дівам дітородження. На Тобі, 
Богородице, обоє довершилося. Тому Тебе ми, всі племена землі, безустанно 
величаємо. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх  

Другий: Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову.  
 


