Випуск No 6, 21 жовтня, 2018 рoку Бoжoгo

Недiля 21 жовтня, 2018

Галатiв 2:16-20; Євреїв 13:7-16 Луки 7:11-16; Іоана 17:1-13
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Двадцять Перша Недiля по П’ятидесятницi
Святих Отцiв
Сьомого Вселенського Собору 787

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 28 жовтня:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група: Іван Міден, Сергій Дунців, Денис Дунців.

*******

Розклад провідників у недiлю 28 жовтня:

Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 6-та група: п. Беті Щербак, п. Джозефін Терек.

*******

Календар подій на тиждень 21 жовтня, 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 гарбузову гостинність, каву та перекуску.

*******

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.

*******

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

*******

Збережіть Дату! Запрошуємо нашу молодь на гарбузову гостинність, що влаштовуватиме
Молодший Відділ УПЛ. Ця гостинність буде проходити у неділю, 28 жовтня.

*******

Наші щирі співчуття та молитви йдуть до п. Беті Щербак з родиною у зв’язку з нещодавнім
упокоєнням її брата новопредставленого раба Божого Роберта Басей у Флориді. Вічная йому пам’ять!

*******

Повідомлення від Пані Матки Марії Анни Наконечної
Я хочу висловити мою щиру вдячність всім парафіянам св. Володимира за картки з швидким
одужанням, подарунки, відвідування, телефоні дзвінки, смачні страви, а особливо
за Ваші молитви. Моя недуга була несподіваною та нелегкою, проте завдяки
любові та підтримки від моєї парафії ця недуга є під контролем. Завдяки всім Вам,
з кожним днем я стаю сильнішою. Будь ласка продовжуйте молитися за мене, щоб
Бог зцілив мене з моєї недуги.

*******
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На даний момент Марк Гост продає квитки на шостий щорічний форум Будинку св. Германа.
Назва програми форуму: “Хтось Когось Знає… Наркоманія при Ваших Дверях.” Цей форум буде
проходити 5 листопада у Грецькій Православній Церкві Благовіщення у Тремонті. Вартість квитка за
особу становить $30.00., що включає в себе дискусію та перекуску. Про додаткову інформацію
дивіться в додаток в англійській мові.

*******

Ми вітаємо о. Олега Гуцула та всіх вірних Свято-Вознесенської Парафії Української
Православної Церкви у Мейплвуд, Н. Дж. з їхнім 100 літнім ювілеєм, який вони святкують цих
вихідних. Оригінально ця парафія була заснована у Ньюарку в 1918 році, у якій в 1924 р. проходив
перший Собор Святої нашої Української Православної Церкви США, на якому вітали Першого
Митрополита Іоана. У 1971 р. парафія почала будувати нову церкву в Мейплвуді, що розташоване
в сусідньому передмісті. Починаючи з 1972 р. і аж до 1987 р. під час будівництва та сплачення позики,
настоятелем парафії був о. Іван. Тому, у ці вихідні, о. Іван є в Нью Джерзі на святкуванні цієї
історичної та радісної події.

*******

В неділю, найближчу до 24 жовтня ми святкуємо день Святих отців Сьомого (другого
Нікейського) Вселенського Собору. Нагадаємо, що церква Східного обряду визнає лише Сім
Вселенських соборів. Сьомий Вселенський Собор був скликаний у
787 році, в Нікеї, при імператриці Ірині (вдові імператора Льва
Хозара). Прибуло 367 святих отців.
Собор був скликаний проти іконоборчої єресі, яка виникла
за 60 років до Собору, при грецькому імператорі Львові Ісаврі,
який, бажаючи звернути магометан в християнство, вважав за
необхідне знищити шанування ікон. Ця єресь тривала при сині його
Костянтині Копронімі та онуку Льві Хозарі.
Собор засудив і відкинув іконоборчу єресь і визначив –
поставляти і вважати в св. храмах, разом із зображенням Чесного
і Животворчого Хреста Господнього, і святі ікони, шанувати і
віддавати їм поклоніння, зводячи розум і серце до Господа Бога,
Божої Матері і Святим, на них зображених.
Після Сьомого Вселенського Собору, гоніння на святі ікони знову було запроваджено
трьома імператорами: Левом Вірменином, Михайлом Бальбою та Феофілом і близько 25
років дратувало Церкву.
Шанування святих ікон було остаточно відновлено і затверджено на Помісному
Константинопольському Соборі в 842 році, за імператриці Феодори.
На цьому Соборі, в подяку Господу Богу, що дарував Церкві перемогу над
іконоборцями і всіма єретиками, встановлено свято Торжества Православ’я, який належить
святкувати в першу неділю Великого Посту і який святкується і досі у всій Вселенській
Православній Церкві.
*******

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.

*******
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Оголошення Вселенського Патріархату

Під головуванням Його Всесвятості, Вселенського Патріарха, Святий і Священний Синод
зібрався на чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 року для вивчення та обговорення
питань порядку денного. Священний Синод детально та тривалий час обговорював
церковну справу України в присутності Його Преосвященства Архиєпископа Даниїла
Памфільського та Його Преосвященства Єпископа Іларіона Едмонтонського, Патріарших
Екзархів в Україні, та ухвалив після розширеного обговорення:
1) Підтвердити вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат
приступив до надання автокефалії Церкві України.
2) Відновити станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в
Києві, одну з його багатьох Ставропігій в Україні, які завжди там існували.
3) Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія
Малетича та їх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин,
у відповідності до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха
отримувати такі звернення від ієрархів та інших священнослужителів з усіх
Автокефальних Церков. Таким чином, згадані вище особи були канонічно
поновлені у своєму єпископському або священицькому сані, також було
відновлено співпричастя їхніх вірних з Церквою.
4) Скасувати зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин
того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському
висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян
його єпархії, який мав згадувати Вселенського Патріарха як свого Першоієрарха
за будь-яким богослужінням, проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну
залежність від Матері-Церкви Константинополя.
5) Звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення
церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких
дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа.
Вселенський Патріархат, 11 жовтня 2018 року
Головний Секретаріат Святого і Священного Синоду
*******
ПРИХОДЬТЕ КОЖНОЇ НЕДІЛІ З РОДИНОЮ НА БОГОСЛУЖІННЯ,
ТА БУДЬТЕ АКТИВНИМИ У ЖИТТІ НАШОÏ ПАРАФІÏ СВ. ВОЛОДИМИРА!
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