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4 грудня, 2022 року  

  
  25 Неділя по ЗСД 

 
Ряд.: Ап. – Еф. 4, 1-6. 

Єв. – Лк.10, 25-37.  

Богородиці: Ап. – Євр. 9, 1-7.  

Єв. – Лк. 10, 38-42; 11, 27-28.  

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 
27 листопада, 2022 року  

24 Неділя по ЗСД. 
Святого ап. Филипа 

  

http://pokrova-church.com/


Вітаємо з Днем Народження! 

 
27 листопада --  Малюца Олена  
29 листопада -- Ірина Сембай 
30 листопада -- Богдан Кріслатий 
3 грудня -- Юрій Лебедь 
4 грудня -- Ольга Лаврів 

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, Мігелич Михайла, Луців Степана, , Палку Марію, 

Еmilie Woak 

                        День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

23 Неділя  
по Зісл.Св.Духа.  

Апостола Филипа 
 

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

Сл.Божа за парафіян 
Сл.Божа  для дітей 

Розв. над Св. Письмом 

о.парох 
о.парох 

 Понеділок 
 

28 листопада 6:30 веч. 
 

+Іс.Молитва “Матері в молитві” 

 Вівторок 
 

29 листопада 10:00 ран.  + Володимир Маруся Скоропис 

 Середа 
 

30 листопада  --  

 Четвер 
 

1 грудня 10:00 ран.   Сл.Божа за здоров’я Cтефи родина 

 П’ятниця 
 

2 грудня 6:00 веч. 
6:30 веч. 

Вервиця 
Молебень за Україну 

 
о.парох 

Субота 3 грудня 11:00 ран.                  +Ромчик родина Бараник 

  24 Неділя  
  по Зісл. Св.Духа. 
Введення в Храм 

Пр.Богородиці 

 

4 грудня 8:00 ран.  
9:00 ран.  
10:00 ран. 
12:15 дня 

Сл.Божа за парафіян 
Молитва “Матерів в Молитві “ 

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 . Організація “Клівленд - Майдан” проведе в цю 
неділю збірку для дітей-сиріт в Україні. 

УВАГА! Сьогодні в 12 год. 15 хв. - розважання над сторінками Св. Письма . 
Запрошуємо до глибшого пізнання Слова Господнього. 

 

Пилипівка – піст (з 28 листопада по 6 січня): стримуватись від 

вживання продуктів та страв із м’ясом (тільки). А саме: у перший 

і останній день, а також у всі понеділки, середи і п’ятниці цього 

посту. В інші дні дозволено вживати усі види продуктів та страв. 

Винятком є Новий рік (31 грудня – 1 січня), коли, згідно із 

Розпорядженням Єпископів УГКЦ (3), дозволяється вживати усі 

види продуктів і страв та взагалі не зобов’язують правила 

посного дня (танці, святкування, тощо). В надвечір’я Різдва 

зобов’язує порядок посту, як і у надвечір’я Богоявління. 

 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. 

Ювілейний Комітет По Відзначенню 50–ої Річниці Заснування Парафії 
Покрова Пресвятої Богородиці 

 
I. Голова – Ольга Мігелич, Заступник - Світлана Дерех, Писар – Надія Скабик 
ІІ. Комісія – “Преси і Реклами”- Ірина Воркуш, Олена Корендій 
ІІІ.Господарська Комісія – Мирослав Сопка 
ІV.Бенкетна Комісія – Наталія Лозинська 
V. Програмова -мистецька Комісія – Світлана Дерех 
VІ.Фінансова Комісія – Ольга Балешта 
VІ.Комісія Відзначень і Подяки – Оксана Демянчук, Катерина Панасюк, Ольга 
Мігелич 
VІІІ.Декоративна Комісія (Церкви і Залу) – Мирослава Стасюк, Ольга Кульбанська 
IХ. Імпрезова Комісія – Володимир Чепак, Люда Малецька 
Х. Спонсори – Світлана Воронюк 

ВАРЕНИКИ! Цього тижня виготовляємо вареники в середу.  

В зв’язку із збільшенням  кількості прихожан  в час недільних Служб Божих  
змінено графік Богослужень  у наступні неділі : перша недільна Служба Божа - 
початок о 8 год. ранку, друга - о 10 год. ранку (дитяча Сл. Божа - остання неділя 
місяця - о 10 год. ран.) Молитва " Матерів в Молитві"- о 9 год. ран. ( перша неділя 
місяця). Розважання над сторінками Св. Письма - кожної неділі - о 12:15 дня. 

 ВІТАЄМО  Малініна Дениса  і Недобійчук Марію з прийняттям Св. Тайни 
Подружжя. Бажаємо жертвенної любові, мирного неба і Господнього Благословення  
в скорому часі стати християнською сім’єю під Покровом Богородиці! 

 Сьогодні під час Служб Божих буде проведено спеціальну збірку для потреб 
пастирського служіння Блаженнішого Святослава ( Андріїв Гріш). Будь ласка, 
щедро пожертвуйте до збірки св. Андрія Первозванного у нашій парафії! 



 

 

                             

 

Protocol:194 /22 O 
27 листопада 2022 р 
Шановні браття і сестри в Христі, 
Слава Ісусу Христу! 
Щороку, навколо свята св. Андрія Первозванного (30 листопада), 
наші парафії у всій Українській Католицькій Церкві мають 
спеціальну збірку для потреб пастирського служіння 
Блаженнішого Святослава. 
Збірка Святого Андрія об'єднує нас у солідарності з Блаженнішим 
Святославом, Главою Української Католицької Церкви та його 
служінням для тих, хто цього потребує. Ваша щедрість дозволяє 
Блаженнішому Святославу служити нашим страждаючим братам і 
сестрам у світі. Метою Андріївської збірки є надання Патріарху 
Святославу фінансових засобів для відповіді до тих, хто страждає 
внаслідок війни, пригнічення та стихійного лиха, а також 
допомагає нашим вірним у Східній Україні, Сибіру та Казахстані. 
Ваша допомога особливо потрібна цього року, через страждання та 
людські втрати в Україні, спричинені російським вторгненням; 
потреби мільонів біженців в Україні та поза межами України – 
передусім жінок і дітей. Як християни, ми покликані дивитись поза 
себе та служити іншим, особливо тим, кому пощастило менше ніж 
нам! Давайте допоможемо Блаженнішому Святославу знайти тих, 
кому потрібна наша допомога. Дякую, що через свою щедрість, ви 
стоїте у солідарності із Блаженнішим. Продовжуйте молитися за 
наших братів і сестер у вірі, які стикаються з лихом. 
Будь ласка, щедро пожертвуйте до збірки св. Андрія Первозванного 
у вашій парафії! 
Щиро Ваш, 
+ Богдан Данило 
Єпископ Єпархії св. Йосафата 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 



   

             

 

 

 

Тропар (г. 7): Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* отворив Ти розбійникові 
рай,* мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів єси,* 
що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику милість. 

Тропар, глас 3: Прикрашується вселенна, Етіопія ликує, наче вінцем красується, 
через тебе просвітившися, світло торжествує память твою, богогласний Филипе. 

Всіх бо віруватьи в Христа навчив ти і біг життя довершив ти достойно 
Євангелія. Тому сміливо простягається Етіопська рука до Бога, його моли 
дарувати нам велику милість. 

Слава: Кондак (г. 7): Вже більше влада смертна не зможе людей держати,* 
Христос бо зійшов, сокрушаючи й розоряючи сили її.* Зв’язується ад,* пророки 
согласно радуються,* представ Спас, мовлячи тим, що в вірі:* Вийдіть, вірні, у 

воскресіння. 

І нині: Кондак, глас 8 Ученик і друг Твій, і наслідувач страстей Твоїх вселенній 

Тебе, Бога, проповідував богогласний Филип. Його молитвами від ворогів 
пребеззаконних Церкву Твою і всякий град Твій, Богородиці ради, збережи, 
Многомилостивий. 

Богородичний: Як скарбниця нашого воскресення * тих, що на Тебе надіються, 
Всепіта, * виведи з рова і глибин прогрішень, * бо Ти спасла єси винних у грісі, * 
родивши спасення наше. * Ти перед різдвом – Діва * і в різдві – Діва, * і по різдві 
дальше пробуваєш Діва. 

Прокімен (г. 7): Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить 
людей своїх миром. 

Стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть Господеві молодих баранців 

Прокімен (г. 7): На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної гаголи 
їх 

Стих:  Небеса  повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь. 

Апостол: Ефесян. 2, 14-22  

Апостол: 1 до Коринтян 4,9 - 16   

Алилуя (г. 7): Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, Всевишній. 

Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину твою на всяку ніч. 

Євангеліє: Луки  8, 41-56.  

Євангеліє : Івана 1-43 - 51  

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

Причасний: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх. 

Алилуя, тричі. 


