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29 січня, 2023 року  

 

Неділя Закхея 

  
   Ап. – 1 Тимотея 4.9-15 

 

Єв. – Лука 19.1 - 10 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

 

22 січня, 2023 року  

  
Неділя після Богоявлення    

 

 

  

http://pokrova-church.com/


Вітаємо з Днем Народження! 

22 січня -- Стефанія Захарко 
22 січня—Христина Мігелич 
                   Стефанія Захарко 
25 січня—Богдан Клюфас 
                   Ігор Фірман 
                   Григорій Паліш 
27 січня—Роман Женчур 
28 січня -- Леонід Панасюк 
28 січня -- Тимчак Олег 
                   Тимчак Ірина 

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 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 

 Понеділок 
 

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

 Вівторок 
  

24 січня 10:00 ран.  +Євгенія Ковальчик ( 9 днів ) родина Фрицькі 

 Середа 
 

25 січня 10:00 ран.  + Юрій ( 10 річ. ) Оксана 
Вербицька 

 Четвер 
 

26 січня    

 П’ятниця 
 

27 січня 6:00  веч. 
6:30  веч. 

Молитва на вервиці. 
Молебень за Україну 

 

о.парох 
 

Субота 
 

28 січня  --  

Неділя Закхея 29 січня 8:00 ран.  
10:00 ран. 
11:30  ран. 
12:15 дня 

 Сл.Божа за парафіян 
  Сл.Божа за парафіян. 

Сл. Божа для 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
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! 22 січня 2023 року в усій Католицькій Церкві відзначатимуть 
Неділю Божого Слова. Цей день встановив Папа Франциск (30 вересня 
2019 року). До вшанування цього дня долучається також Українська 
Греко-Католицька Церква.Для усіх, хто займається поширенням 
біблійного апостоляту, День Божого Слова є особливою нагодою наголосити на 
важливості Святого Письма у житті Церкви і кожного християнина та необхідності 
його щоденного читання, роздумування над ним та молитві з ним. 

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.  

Увага! В середу, 25 січня о 6 год. 30 хв. розпочнеться чергове засідання президії , а о 
7 год. веч - парафіяльної рали. Прохання  до членів ради брати участь у засіданнях. 

Пропонується робота для людей, які тепер приїхали з України. 
Сайт компанії https://www.processtechnology.com/careers. Якщо хто 
знає англійську мову, то можуть заповнити аплікацію на сайті. 
Спеціальності - Верстатник (CNC Machinist) - Електронщик 
(Electronic Technician) -  Машиніст (Manual Machinist) - Монтажник 
виробництва (різноробочий) (Manufacturing Assembler) - Технік з 

якості (Quality Technician) - працівник по відправці товару (Shipping and Receiving) 
- Зварювальник (Welder). Робота за адресою - 7010 Lindsay Dr Mentor, OH, 44060. 
Для оформлення  потрібен дозвіл на роботу, або форма І94 для тих хто приїхав по 
u4u. Робота на повний робочий день. Повний соц.пакет. Особа повинна мати свій 
транспорт (або можуть згрупуватися і найняти когось - фірма з цим не допоможе ). 
На роботу беруть і жінок і чоловіків. Англійська мова не обов'язкова. Потрібно 
мати знання і досвід для певних позицій (наприклад зварювальник). Контактна 
особа Lissa (Леся) Koysman - тел. 330-998-8157 

З 19 січня о. Михайло здійснює відвідини парафіян і благословення домів 
Йорданською водою. Священик приходить до парафіян, які погодили  сприятливий 
час відвідин благословення. Будь-ласка, приготуйте стіл з свічкою і образом чи 
хрестом, а також неосвячені релігійні атрибути. 

 

Висловлюємо щиру подяку Преосвященному Владиці Богдану і 
отцям за Архієрейську Службу Божу на свято Господнього 
Богоявлення  і Йорданське освячення води, а також всім 
організаторам і учасникам  за чудову постановку та мистецьке 
проведення  парафіяльного Щедрого вечора. Особлива подяка 
нашим діточкам - учасникам виступу, а також керівнику дитячого 
хору, імпрезовому референту, культосвітньому референту, ведучій 
програми, вертепу асоціації Клівленд-майдан, звукооператору, 
працівникам кухні, декораторам залі, всім жіночкам, які спекли 
солодке печиво, парафіянам і численним гостям  s всім, хто вклав 
свою жертвенну працю в організації і проведенні  Щедрого вечора.   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.processtechnology.com%2Fcareers%3Ffbclid%3DIwAR2STzt3rod_BU8oXXjCuzNMmnn_0pIXQ8CxYszgtFVuEun0xbG669Kf9s4&h=AT2drF6cbvY8XwmvGmRVmEYMh4KaFv0TpY9cAV9dmYtZgLbMvXtZtlMoHfuJDmPTSgwJ11rvKjsDbfD-XlPeMM7FgBYMq9FXjZqf-SP


 Перший антифон 

Стих 1: Во ісході Ізраїлевім із Єгипту,* дому Якова із людей варварів. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих 2: Стала Юдея святиня його,* Ізраїль – володіння Його. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих 3: Море виділо і побігло,* Йордан повернувся назад. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих 4: Що з тобою, море, що Ти побігло,* і з тобою, Йордане, що Ти повернувся 
назад? . 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Третій антифон 

Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликніть Богу, Спасителеві нашому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Івана, співаємо Тобі: 
Алилуя. 

Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Івана, співаємо Тобі: 
Алилуя. 

Бо Бог – великий Господь і цар великий по всій землі. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в Йордані від Івана, співаємо Тобі: 
Алилуя. 

Вхідне: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий,* що 
хрестився в Йордані від Івана, співаємо Тобі: Алилуя. 

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 (г. 1): Коли в Йордані хрестився Ти, Господи,* Троїчне явилося поклоніння:* 
бо Родителя голос свідчив Тобі,* возлюбленим Сином Тебе називаючи;* і Дух у 
виді голубинім засвідчив твердість слова.* Явився Ти, Христе Боже,* і світ 
просвітив, слава Тобі. 



   

             

 

 

 

І нині: 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 воскресення.  

Кондак (г. 4): Явився єси днесь вселенній* і світло Твоє, Господи, 

знаменувалося на нас,* що зі зрозумінням оспівуємо Тебе:* Прийшов єси і 

явився єси – Світло неприступне. 

Прокімен (глас 1): Будь, Господи, милість твоя на нас,* бо уповали ми на 

тебе. Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала . 

 Апостол: (Еф 4,7-13)  

Алилуя (глас 5): Алилуя, aлилуя, aлилуя! Стих: Милості твої, Господи, повік 

оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину твою устами моїми.  

Стих: Бо сказав т и: Повік милість збудується, на небесах приготовиться 

істина твоя . 

Євангеліє: Матея 4,12-17  

Замість Достойно: Величай, душе моя, Царя Христа, що хрестився в Йордані.  

Ірмос (глас 2): Не зуміє ніякий язик достойно благохвалити, тривожиться й 

ум, і то надсвітній, коли оспівує тебе, Богородице; одначе ти, благая, прийми 

віру, бо любов нашу божественну знаєш, бо ти є християн заступниця, тебе 
величаємо. 

 Причасний: Явилася благодать Божа спасительна всім людям .  

Дригий: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Алилуя (х3).  


