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30 жовтня, 2022 року  

  
  20 Неділя по ЗСД 

Ап. – Галатів 1.11 -19  

 
Єв. – Лука 8.5 -15. 

 

 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
23 жовтня, 2022 року  

19 Неділя по ЗСД. 
Свв. Отців VII Вселенського 

Собору.  

  

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


Вітаємо з Днем Народження! 

 
25 жовтня --- Йосиф Литвин  
26 жовтня --- Мар’яна Горохівська 
27 жовтня -- Галина Онисько 
27 жовтня -- Володимир Греля 

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, Євгенію  Коваль, Руслана Луцишин, Мігелич Михайла, Луців 

Степана, , Палку Марію, Еmilie Woak 

                        День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

19 Неділя  
по Зісл.Св.Духа.  

 

23 жовтня 10:00 год.ран. 
12:15 дня 

Сл.Божа за парафіян 
Розв. над Св. Письмом 

 

о.парох 

 Понеділок 
 

24 жовтня 6:30 веч. 
 

Молитва за Україну. Іс.Молитва 
 

Матері в молитві 
 

 Вівторок 
 

25 жовтня 6:30 веч. Ярослав (1 рік) Марія Букало 

 Середа 
 

26 жовтня 10:00 ран.  +Ярослава Лобай Kathy Krutyholowa 

 Четвер 
 

27 жовтня                            --  

 П’ятниця 
 

28 жовтня 5:30 веч. 
6:30 веч. 

Вервиця 
Молебень за Україну 

 
о.парох 

Субота 
 
 

29 жовтня 11:00 ран.             +Служба Божа за вбитих 
Героїв України, рідних померлих 

о.парох 

  20 Неділя  
  по Зісл. Св.Духа.  

 
 

30 жовтня 9:00 ран.  
10:30 ран.  
12:15 дня 

Сл.Божа за парафіян 
Сл.Божа за дітей 

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


 

Християни - не грайтеся з пекельним вогнем! Хеллоуін - це не гарбузи, 
карнавали, маски..! Хеллоуін - це поклоніння силам зла, пекла! 
Незрозуміло, як люди, які називають себе християнами, беруть участь в 
цих, як вони вважають, безневинних ігрищах. Не шукайте собі, родині, 
своїм дітям біди! Хеллоуін або відьо́мська ніч походить від кельтських 
святкувань жнив та днів мертвих, тобто має язичницькі коріння. А за 

 

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

визаченого розкладу. Розкриваймо таланти наших діточок. 

 Катехитичні навчання в парафії - кожної п’ятниці по групах у визначений 
час.  Проводиться набір дітей 8-9 річного віку в групу підготовки до 1 Св. 
Причастя . Ці заняття розпочинаються о 5 год. 30 хв. веч. ЗАПРОШУЄМО 
ДІТЕЙ  НА НАВЧАННЯ. 

ОПОВІДЬ 1 Мають намірення вступити в подружній стан наречені Олег Луцишин, 
син Руслана і Іванни Луцишин  і Катерини Яцків, дочки Степана і Ольги Яцків. 
Шлюб — 12 листопада 2022 року. Якщо хтось знає про перешкоди щодо їхнього 
намірення прохання повідомити отця-пароха. 

УВАГА! В 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.  

З нагоди свята храмового празника Покрова Пресвятої Богородиці 
сердечно дякуємо Преосвященному Владиці Богдану Данилу та отцю- 
диякону Андрію Гарматію за Архієрейську Службу Божу, яку Вони 
відслужили разом з отцем- парохом і благословення Владики всіх 
парафіян і прихожан і численних гостей. Принагідно висловлюємо 
подяку гостям - отцям нашого деканату з їмостями, керівнику 
дитячого хору, яка підготувала виступ маленьких дітей і всім дітям, 
які приймали участь у цьому виступі, імпрезовому, ведучій 

працівникам кухні, жінкам, які спекли солодке печиво, відповідальному за 
озвучення і нашим дівчатам, які дуже гарно працювали як офіціянти, декораторам 
залі та всім парафіянам і нашим гостям.  В цей тяжкий час великих випробовувань 
в особливий спосіб молитовно просімо Заступництва і Покрову Печистої Діви Марії 
для наших вірних, всього українського народу і всіх людей доброї волі  
на МНОГІЇ ЛІТА! 

 

УВАГА!  Чергове засідання парафіяльної ради відбудеться у вівторок, 25 жовтня. 
Президія - 6:30 год. веч., парафіяльна рада - 7 год. веч.  



 

 

 ГЛАС 2 
Тропар: 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. 

Тропар (глас 8): Препрославлений ти, Христе Боже наш,* світила на землі 
– отців наших оснував ти* і ними до істинної віри всіх нас направив ти.* 
Багатомилосердний, слава тобі.  

Кондак: 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. 

Кондак (глас 6): Ти – із Отця несказанно возсіявший Син* – з жени 
родився подвійний єством.* Його видячи, не відрікаємося виду 
зображення* але його, благочесно написавши, вірне почитаємо.* І ради 
того Церква, держачи істинну віру,* цілує ікону вочоловічення 
Христового.  

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

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

Прокімен Отців (г. 4): Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і 
хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26). 
Стих: Бо праведний єси в усьому,що створив Ти нам (Дан. 3, 27). 
 
АПОСТОЛ - 2 Послання Ап. Павла до Корінтян 11, 31 - 12, 9  
                       Отців -  Євр.  13, 7-16.  
Алилуя: 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 Луки 6, 31-36. 
        Отців - Івана 17, 1-13.  
         
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх.  
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала .  
 
Алилуя, тричі.  
 



 

 

 

 

Молитви на Покрову Пресвятої Богородиці про захист 

 

"Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не 
загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого 
зла і лютих напастей; на Тебе бо сподіваємося і, твого 
покриву свято вшановуємо, тебе величаємо. 

О Пречистая Діво, Мати Господа Всевишніх сил, Неба і землі 
козацької Царице, Богохранимого стольного града Києва і 
всієї держави нашої України-Руси – Всемогутня Заступнице! 
Прийми всехвальні й подячні піснеспіви ці від нас, 
недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до 
Престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до 
неправд наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує 
Всечесне ім’я Твоє і з вірою та любов’ю вклоняється 
благовісній іконі Твоїй. О, Владичице Пресвятая, змилуйся 
над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, 
гніву, ворожнечі, недовір’я, заздрощів, наклепу, ненависті, 
марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на 
всіх нас милістю Твого заступництва. 

Підійми нас із глибини гріховної і просвіти сердечні очі наші, 
щоби бачити Спасіння. Будь милосердною і тут, і там: як на 
стороні земного буття, так і на Страшному Суді Сина 
Твого. Ти після Бога перша наша Надія і Заступниця всіх, 
хто прибігає до тебе з вірою. Збережи соборність землі 
нашої Україноруської, покрий нас Святим Твоїм Омофором 
від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай 
буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в 
народі нашому святодідівська мова та звичаї. Бо молимося 
до Тебе Пречиста і Непорочна Діво як до Всемогутньої 
Заступниці та Винуватиці спасіння нашого і величаємо 
Святе та Величне ім’я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці 
славимого і поклоняємого Бога, нині і повсякчас і навіки віків. 
Амінь." 


