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6 листопада, 2022 року  

  
  21 Неділя по ЗСД 

Ап. – Галатів 2.16 -20  

 
Єв. – Лука 16.19 -31 

 

 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
30 жовтня, 2022 року  

20 Неділя по ЗСД. 
 

 
 

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


Вітаємо з Днем Народження! 

 
30 жовтня -- Роксолана Балух 
1 листопада  --- Світлана Воронюк 
2 листопада --- Ольга Хавалко 
5 листопада --- Роман Гудз 
6 листопада -- Олеся Боєчко 
7 листопада --- Наталя Онисько 

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 

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 

 Понеділок 
 

31 жовтня 10:00 ран.  
6:30 веч. 

 

+ Михайло Ковальчик 
Молитва за Україну. Іс.Молитва 

 

ZeniaViznecha 
Матері в молитві 

 

 Вівторок 
 

1 листопада    

 Середа 
 

2 листопада 10:00 ран.  Сл.Божа  на всяке прохання о.парох 

 Четвер 
 

3 листопада                               --  

 П’ятниця 
 

4 листопада 5:30 веч. 
6:30 веч. 

Вервиця 
Молебень за Україну 

 
о.парох 

Субота 
 
 

5 листопада 11:00 ран.                   +Анна, + Володимир родина 

  21 Неділя  
  по Зісл. Св.Духа.  

 

6 листопада 9:00 ран.  
10:30 ран.  
12:15 дня 

Сл.Божа за парафіян 
Сл.Божа за парафіян 

Розв. над Св. Письмом 

о.парох 
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


 Діти нашої парафії готуються до зустрічі Св. Миколая в неділю 18 грудня 
після Служби Божої . Прохання до дітей бути чемними, послушними і 
побожними, щоби свято зустріти  Святого Миколая. Просимо дітей 
приходити на репетиції по підготовці до очікованого свята. 

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.  Хеллоуін або відьо́мська ніч 
походить від кельтських святкувань жнив та днів мертвих, тобто має 
язичницькі коріння. А за померлих - молімося завжди! 

 

 

 Катехитичні навчання в парафії , дитячі хори - 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 2 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 зв’язку із збільшенням кількості прихожан парафії на основі 
рішення парафіяльної ради кожної неділі буде відслужено дві Служби 

Божі: перша - початок о 9 год. ран., друга - о 10 год. 30 хв. ран. за 
парафіян. Служба Божа останньої неділі місяця о 10 год. 30 хв. - для 

дітей. Христос запрошує дітей до храму. 

ВАРЕНИКИ! Цього тижня виготовляємо вареники в середу.  

В День Подяки, четвер 24 листопада 2022 року, в нашій церкві буде 

відслужена Подячна Служба Божа за прожитий рік о 10 год.ранку. “Подяка 
хай буде Богові за Його дар несказанний” (1 Кор. 15:57) 

 



 

 

 Тропар (г. 3): Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії,* 
бо сотворив владу рукою своєю Господь,* подолав смертю 
смерть, первенцем мертвих став,* з безодні аду ізбавив нас і 
подав світові велику милість. 

Слава: Кондак (г. 3): Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий,* і нас 
возвів Ти із врат смертних,* днесь Адам ликує і радується Єва,* 
а разом пророки з патріархами неперестанно оспівують* 
божественну могутність влади Твоєї. 

І нині: Богородичний (г. 3): Діва днесь предстоїть у церкві* із 
ликами святих невидимо за нас молиться Богу.* Ангели з 
архиєреями поклоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо 
ради нас молить Богородиця предвічного Бога. 

Прокімен (г. 3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте 
цареві нашому, співайте. 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові 
голосом радости. 

Апостол: Галатів 1, 11-19  

Алилуя (г. 3): На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився 
навіки . 

Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб 
спасти мене 

Євангеліє: Лука 7, 11-16.  

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

Алилуя, тричі.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Передвічний Творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою 

стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи 

власним життям, стали на захист свого народу. 

Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою у миті випробувань і 

світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над 

злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. 

Підведи кожного, хто спіткнеться; поверни кожного, хто загубиться; звесели 

кожного, зраненого серцем; воскресіння даруй усім полеглим за своїх 

братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу – його 

щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили й 

відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. 

Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі 

нехай вірно стоїть відважний захисник України – український воїн! 

Амінь. 

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА 


