Випуск No 2, 23 вересня, 2018 рoку Бoжoгo

Недiля 23 вересня, 2018

2 Кор. 6:16-7:1; Гал. 6:11-18;
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Ін 3:13-17;Мф. 15:21-28

Сімнадцята Недiля по П’ятидесятницi

Неділя перед Восздвиженням

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 30 вересня:

Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група: Давид Ґрівс, Лоґан, Лука, Лендон Мрочка.

*******

Розклад провідників у недiлю 30 вересня:

Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група: п. Донна Комінко, п. Донна Тіман.

*******

Календар подій на тиждень 23 вересня, 2018
Неділя (сьогодні) - Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску після Літургій.

Понеділок
Вівторок
Середа

- 4:00 дня Чищення картоплі.
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
- 12:30 дня Вигoтoвлення кульoк для лiплення вареникiв.
- 4:00 веч. Вигoтoвлення вареникiв.
- 5:30 веч. Урoки Украïнських танцiв, мистецтва, бандури та пiанiнo.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. Вiдкрита бiблioтека.
- Свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господньго.
- 9:00 р. Божественна Літургія. ДЕНЬ СТРОГОГО ПОСТУ.

Четвер

П’ятниця
Субота

Неділя

- 4:30 дня Класи мистецтв.
- 6:30 веч. Засідання Старшого відділу УПЛ. Запрошуємо нових членів.

- 9:00 р. – 12:00 дня Рoзпрoдаж вареникiв.

- 9:00 р. Українська Школа.
- 9:00 р. – 12:30 дня відкрита бібліотека.
- 4:30 дня Вінчання Уляни Комічак та Алекса Санчеса. Прохання хористів співати.
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія.
- 9:45 р. Недільна Школа.
- 10:15 р. Україномoвна Бoжественна Лiтургiя.
- Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску після Літургій.

*******

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.

*******

Наш Старший Відділ УПЛ запршує на засідання з вечерою, що будуть проходити завтра, у понеділок,
24 вересня в 6:00 вечора. Просимо приєднуйтесь до цієї енергійної церковної організації. Для більшої інформації
зверніться до п. Донни Комінко, або до Меланії Наконечної спів-головів цієї організації.

*******

Батьки, майте на увазi, щo Вашi дiти, віком 8 років, якi бажають oтримати Таïнствo першoï Святoï
Спoвiдi у 2019 р. пoвинi зареєструватися дo 7 жoвтня. Для бiльшoï iнфoрмацiï звертайтеся дo п. Мар’яни
Шклярик.

*******

ЧИ ВИ ЗАПЛАТИЛИ СВОЇ ВНЕСКИ ЗА 2018 РІК? ЯКЩО ВИ МАЄТЕ ЯКІСЬ ЗАПИТАННЯ,
ТО ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЦЕРКОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ.

*******
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Ми вітаємо з першим Днем Народження Петра Гонтарука. Також вітаємо з
Днем Народження Мирославу Виницьку, Зоряну Гуменюк та Алекса Шилінг.
Многая Літа!
*******
Квіти перед іконостасом у церкві сьогодні є в пам’ять новопредставленого раба Божого Дмитра Юрчука
у сороковий день його упокоєння, що пожервувави його мама, п. Євгенія Бабенко з родиною. Вічная йому
пам’ять.

*******

Наша “Група Вареників” в цьому тижні буде робити вареники у вівторок та у середу. Завжди
нам потрібно нових працівників, для того жоб швидше робити вареники. В календарі подій є графік
роботи.

*******
“Я щиро вдячний за вітання мене з Днем Народження та за смачний торт минулої неділі. Я
також дякую всім тим, хто приготував смачну їжу на пікнік. Дивлячись на всі радісні обличчя
у парафіяльному залі, що показало мені, що всі мали гарний час. Нехай Бог всіх вас
благословить.”
- о. Іван

*******

Вітаємо нових членів нашої парафії Марію та Володимира Кошкалда та їхню маму
Марфу, які були прийняті до нашої парафії на вересневому засіданні Парафіяльної Управи.
Якщо Ви хочете бути членом нашої парафії, зверніться до о. Івана.
*******
ро всі три іпостасі Святої Трійці ми знаходимо в “Символі Віри” – коротке вчення
про те, в що повинні вірувати православні християни. Символ віри поділений на дванадцять
частин.
У першій частині йдеться про Бога, особливо про першу
іпостась Святої Трійці, про Бога Отця, і про Бога як про Творця
світу.
Слова Символу Віри “в Єдиного Бога” вказують на єдиного
істинного Бога. Бог – один і нема іншого, окрім Нього. Він єдиний
по суті, але троїчний в особах: Отець, Син і Святий Дух – Трійця
Єдиносушна і Нероздільна.
Ця таємниця незбагненна для нашого розуму. Але ми
віримо словами воскреслого Христа, який, посилаючи апостолів
на проповідь, сказав: "Отже, йдіть, навчайте всі народи,
хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа". (Мф. 28:19)
Наш видимий світ носить в собі печатку Троїчності
Творця. Час буває минулим, теперішнім та майбутнім; стан матерії буває твердим, рідким та
газоподібним; все різномаїття кольорів у світі складається із трьох основних: червоного,
синього і жовтого; людина проявляє себе через думку, слово і дію, і сама по собі вона теж
є триєдність тіла, душі і духу; спасіння наших душ складається з трьох християнських чеснот:
Віри, Надії та Любові.
У другій частині Символу Віри говориться про другу іпостась Святої Трійці, про Ісуса
Христа, Сина Божого.
Ми віримо, що Син Божий Єдиносушний Богу Отцю, тобто нічим не відрізняється від
Нього за Своєю природою, подібно до того, як вогонь, запалений від іншого вогню, зовсім
не відрізнити від нього. Тому ми сповідуємо Сина Божого “Світлом від Світла, Бога істинного
від Бога істинного”.
У восьмій частині Символу віри йдеться про третє Лице Святої Трійці – про Святого
Духа. Святий Дух шанується православними християнами нарівні з Богом Отцем і Богом
Сином, при цьому, на відміну від Сина, який народжується від Отця, Дух Святий, за
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свідченням Церкви, “походить” від Отця. Ми усвідомлюємо, що людськими словами не
можна відобразити таємницю Осіб Святої Трійці, проте твердо в Неї віримо.

*******
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.

*******

ПРИХОДЬТЕ КОЖНОЇ НЕДІЛІ З РОДИНОЮ НА БОГОСЛУЖІННЯ,
ТА БУДЬТЕ АКТИВНИМИ У ЖИТТІ НАШОÏ ПАРАФІÏ СВ. ВОЛОДИМИРА!
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