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22 січня, 2023 року  

 

Неділя після 
Богоявлення   

  
   Ап. – Ефесян  4.7-13 

 

Єв. – Марка 1.1 - 8 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 

15 січня, 2023 року  

  
Неділя перед Богоявленням    

 

 

  

http://pokrova-church.com/


Вітаємо з Днем Народження! 

15 січня -- Захарій Ігор 
16 січня -- Фірман Оксана 
17 січня -- Надія Крив’як 
18 січня -- Іван Романко 
19 січня -- Орися Мисів 
19 січня -- Петро Галай 
20 січня -- Богдан Твардовський 
20 січня -- Іванка Лабанець 
20 січня -- Пронів Ярослав 
21 січня -- Пронів Оксана 
22 січня -- Стефанія Захарко 

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 

Неділя перед 
Богоявленням 

 
15 січня 

8:00 ран.  
10:00 ран. 
12:15 дня 

Сл.Божа за парафіян 
Сл.Божа за парафіян. 

 Розв. над Св. Письмом 

о.парох 

 Понеділок 
 

16 січня 6 :30 год. веч. Ісусова молитва Матері в молитві 

 Вівторок 
  

17 січня  
 

--  

 Середа 
Навечір’я 

Богоявлення  
 

18 січня 10:00 ран 
5 год. веч. 

 
6 год. веч. 

Сл. Божа І. Золотоустого 
Велике Повечір’я з Литією 

Велике освячення води 
Спільна вечеря 

о.парох 
Владика, 

священики 

 Четвер 
Богоявлення 

Господнє  

19 січня 10:00 ран.  Арх. Служба Божа.  
Велике освячення води. 

 

Владика, 
священики 

 П’ятниця 
 

20 січня 6:00  веч. 
6:30  веч. 

Молебень за Україну 
+Анна, +Євстахій, +Анна, 

+Михайло 

о.парох 
Оксана Литвин 

Субота 
 

21 січня  --  

Неділя після 
Богоявлення 

22 січня 8:00 ран.  
10:00 ран. 
12:15 дня 

Сл.Божа за парафіян 
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 в 12 год. 15 хв. - розважання над сторінками Св. Письма .  
Запрошуємо до глибшого пізнання Слова Господнього. 

В зв’язку із збільшенням  кількості прихожан  в час недільних Служб 
Божих  змінено графік Богослужень : перша недільна Служба Божа - 
початок о 8 год. ранку, друга - о 10 год. ранку (а також - дитяча Сл. 
Божа - остання неділя місяця - в 11 год. 30 хв. ран.) Молитва " Матерів 
в Молитві"- о 9 год. ран. ( перша неділя місяця). Розважання над 
сторінками Св. Письма - кожної неділі - в 12 год.15 хв. дня.Запрошуємо  
всіх християн  до  Господнього  Храму для освячення і спасіння своїх 
безсмертних душ. 

Щороку в лютому ми відзначаємо Всесвітній день шлюбу 
( неділя, 12 лютого) і Національний тиждень шлюбу в лютому. 
Єпархія святого Йосафата сприяє, молиться  за єдність, 
нерозривність та святість християнських подружніх пар.  

 Парафіяльна рада прийняла рішення цього року провести Коляду.  У 
різдвяний час до  Ваших домівок завітають колядники, яких Ви можете 
запросити,  попередньо узгодивши час візиту. За довідками звертатись до 
організаційного референта  Мирослави Мігус - тел. 216-673-2274. Також 
пожертву на Коляду ви можете в конверті передати в офіс парафії. 

Запрошуємо на спільну парафіяльну Святу Вечерю Щедрого Вечора з 
святковою програмою дитячого  парафіяльного хору, вертепу асоціації 
Клівленд Майдан та спільною вечерею, яка відбудеться 18 січня 2023 
року о 6 годині вечора.  Вартість квитка  - $35. Для дітей до 14 років– 
вхід вільний. Просимо Вас придбати квитки заздалегіть в імпрезового 
референта Люди Малецької  (тел. 440-212-9182). 

Порядок Богослужень на Йорданський час . 
 

Середа 18 січня - Навечір’я Богоявлення - 10 год. ранку - Сл. Божа І. Золотоустого 
                                                    5 год. вечора - Велике Повечір’я з Литією 
                                                   5:30 год. вечора - Велике освячення води 

                               6 год. вечора - Спільна вечеря 
  

        Четвер 19 січня - Богоявлення Господнє -10 год. ранку – Арх. Служба Божа 
 

                                                                       Велике освячення води 
 

 Йорданське Благословення домів отець Михайло буде  
здійснювати до тих  

родин, які подадуть особисте звернення. 



 

 

Тропар: 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.  

 І передсвяття, глас 4: Готуйся, Завулоне, красуйся, Нефталіме, * 
Йордане ріко, стань, * радісно прийми Владику, що йде хреститися. 
* Веселися, Адаме, з праматір’ю, * не скривайтесь, як колись у раю, * 
бо той, що бачив вас нагими, явився, * щоб зодягнути в первісну 
одежу. * Христос явився, хотячи оновити всю твар. 

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

I нині: Кондак, глас 7: У струях днесь Йординових був Господь, * 
каже Йоанові: * Не бійся мене хрестити, * я бо прийшов спасти 
Адама первозданного. 

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  

Апостол: 2 Тим. 298 зач.; 4, 5-8.  

Алилуя, глас 8: Боже, ущедри нас і благослови нас . 

Стих: Просвіти лице твоє на нас і помилуй нас 

Євангеліє від Марка 1, 1-8  

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

Алилуя, тричі.  



   

             

 

 

 

ЙОРДАНСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ 

 

Дорогі в Христі брати і сестри! 

Цього року зустрічаємо празник Богоявлення Господнього в особливих 

обставинах відкритої війни, серед неймовірних фізичних і психічних 

випробувань для багатьох наших вірних та співгромадян. Якщо Ваш 

душпастир має змогу особисто відвідати Ваш дім з йорданською водою, 

дозвольте й мені завітати до вашого гостинного дому, тепло обняти вас та 

уділити вам моє щире благословення. Якщо обставини не дозволяють на такі 
наші традиційні відвідини, хочу вас запевнити, що щедре благословення 

Господнє таки спливає на кожного, хто відкривається на Божу благодать. 

Благословляючи ваші домівки, ми згадуємо тих, хто втратив свій дім або 

змушений був його покинути через війну. Просвічені світлом празника 

об’явлення Святої Трійці в ріці Йордані, ми молимося за тих, хто проходить 

ночі без світла, аби вони бачили і відчули, що Господь їм близько. 

Наповнені радістю теплої зустрічі з празником, ми згадуємо тих, які все ще 

живуть без тепла, і молимось, щоб Святий Дух розігрів їх серця своєю 

присутністю. Та особливим чином єднаємось з тими, хто на передовій, щоб 

Господь зберіг їх і благословив їх світлою перемогою над злом. 

Так як Хрещення в ріці Йордані стало для нашого Господа помазанням для 

Його священної місії спасіння, так нехай йорданське благословення 

наставляє кожного з нас для сповнення нашого покликання у цьому світі. 
Наші сім’ї нехай будуть вогнищем для зросту у вірі, святості, любові та 

служінні ближньому. Наші батьки хай відчують свій священний обов’язок 

бути іконою Божої любові, радості і миру для своїх діточок. Наша молодь 

нехай не втомлюється у своїй натхненній постанові допомагати 

потребуючим. 

Йорданська вода хай принесе «усім, що доторкається до неї і причащається, і 

помазуються нею: освячення, здоровля, очищення і благословення». 
Благословляю цей дім і всіх, хто мешкає в ньому, – в ім’я Отця, і Сина, і 

Святого Духа. Амінь. 

+ Святослав 


