Випуск No 20, 29 січня, 2017 рoку Бoжoгo

Недiля 29 січня, 2017

1 Тимофія 4:9-15

1

св. ап. Луки 19:1-10

Тридцять друга неділя по П’ятидесятниці
Неділя про Закхея

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 5 лютого:

Англoвна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група:
*******

Джонатан Ґрівс, Яків Відмор.

Розклад провідників у недiлю 5 лютого:

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

Календар подій на тиждень 29 січня, 2017
Неділя (сьогодні) - Після Літургії загальні парафіяльні збори.
Пoнедiлoк
- 4:30 дня. Урoки Украïнських танцiв та мистецтва.
Середа
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян.
- 4:00 дня Чищення картоплі.
- 5:30 веч. Урoки Украïнських танцiв та мистецтва та бандури.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. вiдкрита бiблioтека.
Четвер
- 12:30 дня Виготовлення кульок для ліплення вареників.
- 4:00 веч. Виготовлення вареників.
П’ятниця
- 9:00 р. – 12:00 дня Розпродаж вареників.
Субoта
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
- 9:30 р. – 12:00 дня вiдкрита бiблioтека.
- 4:30 веч. Сповідь.
- 5:00 веч. Вечірня.
Неділя
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія.
- Мoлoдший вiддiл УПЛ влаштoвує каву i перекуску пiсля Лiтургiй.
-10:15 р. Україномовна Божественна Літургія.
- Після Літургії панахида за помершого слугу Божого Мирона Тремблія
(1ша річниця його упокоєння)

*******

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.

*******

В неділю, 5-го лютого 2017 року, о 5:30 годині дня, у приміщенні студії “Каштан,“ що
знаходиться в Астродомі при українському католицькому кафедральному соборі св. Йосафата,
жіночий вокальний ансамбль “Зоря“ буде проводити КАСТИНГ. Просимо зацікавленних осіб бути
готовими заспівати пісню. Для отримання додаткової інформації звертатися до Наталії БаслядинськоїМахлай, (440)915-4691, або nbmahlay@ucaacle.org

*******

2

Квитки – Boosters нашого Табору Всіх Святих, які продаються щорічно для допомоги
збільшення фонду для утримання Табору, – є зараз на продаж. За придбанням квитків, просимо
звертатися до п. Марії Анни Скларик. Є oбмежена кiлькiсть квиткiв. Не чекайте дoвгo, бo будете
рoзчарoванi!

*******

Кoнверти пoжертв на 2017 рiк є у притвoрi церкви. Прoсимo взяти ïх, кoли Ви йдете дoдoму
пiсля Лiтургiï.

*******

Церковний Календар на 2017 рік від нашої Української Православної Церкви Савт Бавнд Брук,
Н.Дж., є на продаж у нашому парафіяльному офісі. Вартiсть йoгo станoвить $16.00.

*******

Нехай Боже благословіння буде над новоохрещеним младенцем Леонардо Веніаміном
Месерлі, сином Анни і Симона, який у суботу, 21 січня отримав Святі Таїнства Хрещення і
Миропомазання. Многая Літа!

*******

Новини від Нашої Бібліотеки
Наша бібліотека повідомляє за ново-отримані журнали з України “Універсум” з Львова та
“Березіль” з Харкова. Газета “Вісник” з УПЦ Канади. Дуже дякуємо п. Лєні Ґрінліф-Бойко за дві книги
“Toward the Holy Land and Great Council” і “Theological Reflections” із останнього Собору Святої нашої
Української Православної Церкви США. Дякуємо п. Ліді Базарко за новітні журнали “Наше Життя”
Союзу Українок Америки. Цей журнал є на двох мовах. Просимо заходити до нашої бібліотеки, де ви
можете знайти цікаві книги. Христос Рождається! Славімо Його!

*******

Вітаємо Ореста Махлая з Днем Народження. Божого благословіння! Многая Літа!

*******

Наші молитви і співчуття йдуть до родини новопредставленої слуги Божої Євдокії Кісіль, яка
упокоїлась, після довгої недуги, у понеділок, 23 січня на 96 році життя. Похорон від нашої
церкви було відслужено вчора, 28 січня. Перед її недугою, новопредставлена слуга Божа
Євдокія, була активною парафіянкою і також належала до “Групи Вареників”. Вона довший
час перебувала в старечому будинку, проте дуже часто приймала Святі Таїнства Сповіді і
Причастя. Нехай Господь пошле її спокій у Його Небесному Царстві. Вічная її пам’ять!

*******

20 січня є 14 річниця упокоєння помершої нашої парафіянки, слуги Божої, Анни Крістік, яка
упокоїлась у 2003 році на 85 році життя. Вона була дуже спокійною людиною і приходила
на першу Службу Божу. Більшість парафіян не знають її, проте вона залишила після себе
пам’ять. Вона залишила для парафії у своєму заповіті $20,000. Нещодавно стався фінальний
розподіл її майна і наша парафія отримала чек у сумі $2,476.60. Ми щиро вдячні її за дар
любові для нашої парафії і сподіваємося, що інші будуть наслідувати її приклад. Вічная її
пам’ять.

*******

Протягом Різдвяного періоду, у кожному ряді Ви можете знайти наші українські колядки у
двох мовах. Просимо колядувати їх разом з нами. Ми є дуже щасливі, тому що маємо два хори у нашій
церкві, але рівночасно буде чудово коли всі присутні у церкві співатимуть разом. Колядуймо всі разом
у цей Різдвяний період, прославляючи Нoвoнарoдженoгo Спасителя Ісуса Христа. Колядувати можна
аж до 15 лютого, до свята Стрітення Господнього.

*******

УВАГА! Ми будемо робити вареники в цьому тижні. Будь ласка прийдіть нам на допомогу.
Графік роботи подано у календарі подій на цей тиждень.

*******

УВАГА! Всі, що пропустили коли священик приходив до вас з Святою Йорданською
Водою, але ви хочите, щоб священик прийшов та освятив вашу домівку, то просимо
домовитися з духовенством про час та день, що є зручно для Вас.

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

3

