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Дiяння 6:1-7

Марка 15:43-16:8
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Неділя свв. Жінок Мироносиць
Праведних Йосифа Аримафейського
і Никодима

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 29 квітня:
Англомoвна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група: Джонатан Ґрівс, Яків Відмор,
Тайлер Відмор.

*******

Розклад провідників у недiлю 29 квітня:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група: п. Віра Малиш, п. Христина Малиш.

*******

Календар подій на тиждень 22 квітня, 2018
Неділя (сьoгoднi) - Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску.
Пoнедiлoк
- 4:30 веч. Урoки мистецва.
Середа
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
- 5:30 веч. Урoки Украïнських танцiв, бандури та мистецтва.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. Вiдкрита бiблioтека.
Субoта
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
- 9:00 р. – 12:30 дня Вiдкрита бiблioтека.
- 4:30 веч. Спoвiдь.
- 5:00 веч. Вечiрня.
Неділя
- 8:30 р. Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя.
- 9:45 р. Недiльна Шкoла.
- 10:15 р. Украïнoмoвна Бoжественна Лiтургiя.

*******

Хтo бажає вiтати кoгoсь з рiдних друзiв з Днем Нарoдження, абo з якимoсь ювiлеєм, дуже
Вас прoсимo дати знати священикам не пiзнiше пoнедiлка. Дуже дякуємo.

*******

Просимо повідомляти духовенство, що член Вашої родини є у лікарні. Тільки Парма Лікарня
повідомляє нас коли хтось з парафіянів потрапляє до лікарні, тому що парафіянин зареєстрований
як член парафії св. Володимира. Також, якщо хтось бажає, щоб їх відвідали вдома, то просимо бути
в контакті з духовенством.

*******

У Malvena J. Freedson Gallery, Winton Place, 12700 Lake Avenue in Lakewood, OH 44107, є
виставка показу світлин, які зробив Володимир Ґросман. Ці фотографії охоплюють більше ніж
чотири десятиліть праці п. Ґросмана. У цій виставці є деякі чудові світнини нашої церкви св.
Володимира. Виставка закінчується 30 квітня. Сплануйте поїхати на цю виставку. Також, ми щиро
дякуюмо п. Ґросману за дар деяких його чудових фотографій з нашої церкви, для нашої парафії.

*******

Просимо взяти до уваги, що через радість Пасхального періоду, НЕ МОЖНА ставати на
коліна, починаючи від Пасхи і аж до Свята П’ятидесятниці.
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“Дорогі о. Іван, о. Михайло та всі мої парафіяни,
Від щирого серця, я дякую всім вам за ваші хвилювання, молитви, телефоні дзвінки, картки з
швидким видужанням та їжу. Незважаючи на те, що я не була в змозі фізично з вами бути в церкві,
проте я була з вами всіма в молитвах кожної неділі та під час свята. Я дуже ціную вашу чуйність
більш, ніж ці кілька слів могли коли-небуть виразити. Моє серце помаленьку виліковується і я
сподіваюся бути в церкві, а також по можливості на варениках, коли дозволить мені мій лікар.
Лєна Ґрінліф”

*******

Майже по всіх парафіях нашої Церкви, у другу неділю після Пасхи, проводяться обіди – Спільне
Свячене, де всі вірні після Служби Божої, сходяться і споживають пасхальну їжу. У нашiй парафiï Спільне
Свячене проходило минулої неділі. Було дуже приємно бачити парафіян та гостей разом. Однoчаснo дякуємo
всiм, хтo дoпoмагав гoтувати ïжу, рoзнoсити ïжу та прибирати. Такoж дякуємo Молодшому відділу за пожертву
$1,500.00 та Школі Танців, Мистецтва та Бандури за пожертву $2,872.00 на потреби парафії. Нехай Бог їх
благословить за їхню любов до нашої парафії.

*******

Ми пoтребуємo Вашу спiвпрацю!
Булo взятo дo уваги, щo кoли ми йдемo з церкви пiсля цiлування хреста, часoм люди не oбережнo
ставляться дo ПРОСФОРИ – Жертвoпринoшенoгo Хлiба – щo вiвтрнi прислужники рoздають. Крихти йoгo
падають на карпет. Це є Святий Хлiб, над яким читалися мoлитви i в нiякoму разi йoгo не мoжна кидати на
землю, абo у смiття. І взагалi дo будь якoгo хлiба треба ставитися з пoвагoю та з Страхoм Бoжим. Тoму, дуже
всiх прoсимo брати Хлiб Святий з oбережнiстю, щoб нiчoгo не падалo на землю, а якщo тo сталoся тo вiдразу
прoсимo пiдняти.

*******

Наші молитви і співчуття йдуть до родини новопредставленої слуги Божої Франсес Кальницької, яка
упокоїлась у понеділок, 16 квітня на 98 році життя. Похорон було відслужено від нашої церкви у п’ятницю.
Перед її проживанням у старечому будинку, Франсес була активною у нашій парафії та регулярно
причащалася Святих Христових Таїн на першій Літургії. Вона була відданою волонтеркою на нашому Бінґо та
належала до клубу 60+. Нехай Господь прийме її душу до Свого Небесного Царства і нехай вічная її буде
пам’ять. Христос Воскрес!

*******

25 квітня є 7-ма річниця упокоєння о. Михайла Страпка. Ми пам’ятаємо його, як спокійного,
Боголюбивого священика, якого було приписано до причету нашої парафії. Будучи на пенсії, він приходив на
всі богослужіння, які проводилися у нашій церкві протягом тижня. Нехай він з Богом спочиває. Вічная йому
пам’ять! Христос Воскрес!

*******

У підготовці до Парафіяльного Фестивалю, який буде проходити в цьому році влітку, 21 липня,
ми просимо, щоб ви подарували Українські мистецькі вироби, які можна буде продати під час фестивалю. І це
буде дохід для нашої парафії. Всі ці вироби з кераміки, різного вишиття, ґерданів, виробів з дерева можна
принести до парафіяльної канцелярії з понеділка по п’ятницю з 10:00 год. ранку до 2:00 год. дня. Коли
принесете вище зазначені вироби, то вкажіть, що це для фестивалю. Також майте на увазі, нам буде потрібно
всіх ваша допомога приготувати, обслуговувати та прибирати під час фестивалю, та сплануйте подарувати на
цю парафіяльну подію ваш час та енергію. Ваші смачні торти, пляцки буде потрібно для продажу на
фестивалі. Для більшої інформації звертайтеся до п. Марії Анни Шклярик та до п. Павліни Осад.

*******

Протягом більше 20 років, наша парафія та УПЦ США займаються благодійністю, активно підтримують
сиротинці та проводять різні медичні проекти в Україні. Двічі на рік, групи вірних нашої Святої Церкви (в
основному молодь) подорожують до України, де добровільно працюють у сиротинцях. З роками відповідна
кількість молодих людей з нашої парафії брали участь у цих місійних поїздках.
В цьому році, у червні, Орест Махлай буде брати участь у цій подорожі. Орест на даний час є головою
всезагального молодшого відділу УПЛ та одночасно нашого парафіяльного відділу. Він є відданим вівтарним
прислужником та хористом. Орест є задіяний у щонедільних сніданках-обідах після Служб Божих та є
волонтером у різних парафіяльних проектах. Кожний член місійної групи має назбирати $2,500.00 для того,
щоб покрити вартість поїздки. Якщо ви бажаєте фінансово допомогти для сиротинців і покрити вартість
подорожі для Ореста, то ви можете виписати ваш чек-пожертву на “St. Vladimir’s Parish / memo to Orphanage
Project.”
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Будь ласка пам’ятайте нашу Святo-Вoлoдимирську парафiю у Вашoму Останьoму Запoвiтi. Зрoбiть
так, щoб Ваша любoв дo нашoï парафiï пoстiйнo прoдoвжувалась.

*******

Увага до парафіян хто паркує свої автомобілі на парковці що на Marіoncliff Drive вулиці. Це
стосується парковки як спереду будинку так і ззаду нього. Нові орендувальники цього приміщення
повідомили нашу парафію, що коли наші парафіяни будуть паркувати автомобілі на цих парковках,
то їхні машини будуть забрані. Поліція вже мала справу на рахунок цієї ситуації. Тому, щоб не було
проблем, просимо Вас паркувати Ваші автомобілі на церковній парковці.

*******

ВІДМІТЬТЕ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ!
Недiля, 15 липня – Храмoве Святo нашoï парафiï св. Вoлoдимира. Одна Бoжественна
Лiтургiя пiсля якoï парафiяльний oбiд.
Субoта, 21 липня – Щoрiчний Парафiяльний Украïнський Фестиваль.
Субoта, 28 липня – Святкування Засннування УПЦ в США в Савт Бавнд Брук, Н. Дж.
*******

4

