Випуск No 3, 30 вересня, 2018 рoку Бoжoгo

Недiля 30 вересня, 2018

2 Кор. 9:6-11; Гал. 2:16-20
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Мк. 8:34-9:1; Мф. 17:14-23

Вісімнадцята Недiля по П’ятидесятницi
Неділя після Восздвиження
Мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 7 жовтня:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група: Іван Міден, Сергій Дунців, Денис Дунців.

*******

Розклад провідників у недiлю 7 жовтня:

Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група: п. Ганс Гарасімчук, п. Рон Тіман,
п. Марія Анна Шклярик.

*******

Календар подій на тиждень 30 вересня, 2018
Неділя (сьогодні) - Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску після Літургій.
Понеділок
- 4:30 дня Класи мистецтв.
Середа
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
- 5:30 веч. Урoки Украïнських танцiв, мистецтва, бандури та пiанiнo.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. Вiдкрита бiблioтека.
Субота
- 9:00 р. Українська Школа.
- 9:00 р. – 12:30 дня відкрита бібліотека.
Неділя
- 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.

*******

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
(216) 642-9355.

*******

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

*******

Вже є теми для щорічного Конкурсу “Віри та фотографії”, що влаштовує наше Єпархіальне
Управління Відділу з Молодю. Для отримання додаткової інформації дивіться на дошці оголошень, що
у шкільному будинку.

*******

Ми дякуємо квітникарю “Павлак”, що на State Road in Parma, за прекране декорування хреста
на свято Воздвиження, котке Свята Церква святкувала у четвер, 27 вересня.

*******

Асамблея Православних Єпископів Америки буде проводити засідання у Клівленді 2 і 3
жовтня. Перед їхнім засіданням, Божественна Літургія буде служитися, 2 жовтня в 8:00 г. ранку у
парафії Сербської Православної Церкви св. Сави, що на Broadview Rd. in Parma. Всі є запрошені. Ця
Асамблея вміщає в себе всі юриздикції Православних єпископів у Сполучених Штатах.
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Ми вітаємо всіх хто удостоївся носити імена Софію, Віра, Надія і Любов з нагоди дня їхніх
небесних покровителів, пам’ять яких Свята Церква вшановує сьогодні. Ми також вітаємо всіх хто
удостоївся носити імена Федір, Ярослав, Давид, Константин та Ігор з нагоди дня іхніх небесних
покровителів пам’ять яких Свята Церква вшановуватиме у вівторок. Многая літа!

*******

Наші молитви і співчуття йдуть до Ірини Рудій, Ніни Рудій та всієї родини у зв’язку з
несподіваним упокоєнням чоловіка, сина, новопредставленого раба Божого Юрія, який упокоївся 18
вересня, у вівторок на 64 році життя. Похорон було відслужено у суботу, 22 вересня. Вічная йому
пам’ять.

*******

Ми вітаємо з Днем Народження п. Івана Норка, який нещодавно святкував його 90 ліття.
Пан Іван, у його молодші роки, був членом нашої Парафіяльної Управи, де він вніс вагомий внесок
для нашої парафії, написавши історію парафії та працював над парафіяльним статутом. Він також
належить до нашої “Групи Вареників”. Ми є дуже вдячні йому за любов та відданість до нашої
парафії св. Володимира. Ми молимось, щоб Господь благословляв його міцним здоров’ям на
Многая Літа!

*******

Відзначаючи пам’ять 85-річчя Голодомору, ми надзвичайно пишаємося тим, що документальний
фільм Голодомор: "Голоси Вижитих", було вибрано для фестивалю Chagrin Film.
Директор фільму, Аріадна Охримович з Торонто, Канада – незалежний режисерпостановщик фільму. Вона буде там присутня, де можна буде задати її питанння і послухати її
відповіді.
Голодомор: "Голоси Вижитих" отримав численні нагороди в США, Канаді та в Європі. Будь
ласка, підтримайте цей фільм, чим більше людей прийде, тим більше буде шансів для цього фільму,
щоб його визнали з нагородою.
Показ цього фільму буде у:
Chargin Film Festival у суботу, 6 жовтня, 2018 р. в 1:30 г. дня
Chagrin Falls Town Hall, 83 N. Main Street, Chagrin Falls

*******

Квіти у церкві сьогодні є на Славу Божу в честь вінчання Уляни Комічак і Алекса Санчеза. Вчора вони
поєднали їхні серця у Таїнстві Святого Вінчання. Ми вітаємо їх з одруженням і молимось, щоб Боже благословіння
було з ними на Многая літа!

*******

Свято Воздвиження Животворчого Хреста Господнього встановлено на згадку про
віднайдення та воздвиження Хреста Христового. Ця знаменна подія відбулася за імператора
Костянтина Великого, який першим з римських імператорів припинив
гоніння на християн.
Хрест – це святий знак нашого відкуплення, це символ нашого
спасіння.
Празник Воздвиження за допомогою святого хреста пригадує
про наш обов’язок святий хрест почитати, любити й визнавати. “Не
стидаймося
Христового
хреста,
–
каже
святий
Кирило
Єрусалимськийю, – хоча б хтось його скривав, але ти явно клади його
на своєму чолі, щоб демони, бачачи царський знак, дрижали й далеко
втікали. Роби цей знак, коли ти їси і п’єш, коли сидиш, лежиш, встаєш
або ходиш, словом, при кожній нагоді”. А святий Іоан Золотоустий
говорить: “Хрест – трофей проти бісів, зброя проти гріха, меч, що ним
Христос проколов змія. Хрест – воля Отця, слава Єдинородного,
радість Духа, окраса ангелів, укріплення Церкви, похвала Павла,
твердиня святих, світло всієї вселенної”.
Свята Православна Церква, дотримуючись апостольської віри,
святоотцівського вчення вшановує Хрест Христів, благоговійно поклоняючись йому, як знаменню
перемоги Божественної сили над смертю. І тому, серед дванадесятих свят існує свято Воздвиження
Хреста Господнього, яке ми святкуємо кожного року 27 вересня.

є

є

*******
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*******
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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