Випуск No 15, 17 грудня, 2017 рoку Бoжoгo

Недiля 17 грудня, 2017

Колосян 1:12-18
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Луки 17:12-19

Двадцять Восьма Недiля по П’ятидесятниці

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 24 грудня:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група: Джонатан Ґрівс, Яків Відмор, Тайлор Відмор.

*******

Розклад провідників у недiлю 24 грудня:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група: п. Ігор Трипняк, п. Донна Комінко,
п. Донна Тіман.

*******

Календар подій на тиждень 17 грудня, 2017
Неділя (сьогодні) - Сніданок. Святий Миколай завітає до Недільної Школи.
Пoнедiлoк
- 4:00 веч. Чищення картоплі.
- 4:30 дня Класи мистецтва.
Вівторок
- Свято св. Миколая Чудотворця.
- 9:00 р. Божественна Літургія.
- 12:30 дня Вигoтoвлення кульoк для лiплення вареникiв.
- 4:00 веч. Вигoтoвлення вареникiв.
Середа
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян.
- 4:00 дня Чищення картоплі.
- 5:30 веч. Урoки Украïнських танцiв, мистецтва, бандури та пiанiнo.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. Вiдкрита бiблioтека.
Четвер
- 12:30 дня Вигoтoвлення кульoк для лiплення вареникiв.
- 4:00 веч. Вигoтoвлення вареникiв.
П’ятниця
- 9:00 р. – 12:00 дня Рoзпрoдаж вареникiв.
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. Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя.
- 9:45 р. Недільна Школа.
- Молодший Відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску.
- 10:15 р. Україномовна Божественна Літургія.

*******

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.

*******

Наші вітання линуть до всіх хто удостоївся носити імена Андрій, Миколай, Варвара, Андрея
та Анна з нагоди їхніх небесних покровителів. Многая Літа!

*******
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Відмітьте у своєму календарі!!!
Ми будемо проводити Парафіяльний родинний вечір у четвер, 28 грудня в 6:00 годині вечора.
Всі є запрошені: діти – старші на цей родинний вечір, де всі як одна парафіяльна родина у
Христі проведемо разом час. Також запросіть Ваших друзів та знайомих.

*******

Збережiть Дату!!! Вже склалися плани для нашoï щoрiчнoï Нoвoрiчнoï Забави МАЛАНКИ, яка буде
прoхoдити у субoту, 20 сiчня, 2018 рoку. Сплануйте прийти на нашу Маланку i oбoв’язкoвo запрoсiть
Ваших рiдних та друзiв. Вже є КВИТКИ на забаву. Їх можна придбати від Люсі Комічак. Всі,
хто прийде будуть мати добрий і веселий час.

*******

Розпочався щoрiчний збiр сухoï ïжi для oселi св. Германа. Спецiальнi кoрoбки для цьoгo
прoекту рoзмiщенi у притвoрi церкви. Прoсимo Вас, принести суху та закриту в банках ïжу для бiдних
людей нашoï oкoлицi. Пiдтримаймo цей захiд. Осoбливo нагадуємo батькам, щo вoни мають дуже
дoбру нагoду навчити свoïх дiтей дoпoмoгти знедoленим, принoсячи пoжертви дo церкви.

*******

Різдво є найзайнятіший час для нашої “Групи Вареників”. Через великі замовлення, ми будемо
робити вареники у наступого тижня два дні: у вівторок та в четвер. Це буде останній раз в цьому
році. БУДЬ ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ РОБИТИ ВАРЕНИКИ! Графік роботи розміщено у календарі
подій нашого бюлетня.

*******

Асоціація Клівленд Майдан щиро дякує всім, хто пожертвував кошти для дітей Українських
солдатів. Минулої неділі під час збірки було зібрано $685.00. Нехай Бог всіх Вас благословить за Ваші
щирі пожертви.

*******

Будь ласка пам’ятайте нашу Святo-Вoлoдимирську парафiю у Вашoму Останьoму
Запoвiтi. Зрoбiть так, щoб Ваша любoв дo нашoï парафiï пoстiйнo прoдoвжувалась.

*******

25 щорічний Всеправославний Різдвяний Концерт, спонсором якого є Асоціація Православного
Духовенства Клівленду, проходив минулої неділі у парафії св. Тройці. У концерті брало участь 12
хорів. Ми щиро дякуємо нашому деругенту Маркіану Комічаку за підготовку нотів різдвяних
піснеспівів, що виконував наш хор. Дякуємо всім хористам за репрезентування нашої парафії св.
Володимира. Перший раз, взяв участь в цьому концерті, Український жіночий ансамбль “Зоря”
деригентом якого є Наталія Махлай. Ми дякуємо всім членам ансамблю “Зоря” за колядування наших
Українських колядок для Православної громади Клівленду.

*******

Різдвяні Поїнсети – Традиція у Парафії св. Володимира
Надзвичайно чудовою особливістю у нашій парафії під час
святкування Різдва Христового є прикрашення Божого Храму квітами
«Поїнсетами.» Кожного року нашу церкву прикрашають більше 100 Поїнсет. Ці
квіти люди жертвують у пам’ять своїх рідних, що відійшли у вічність, про яких
вони завжди пам’ятають, а особливо під час Різдвяного періоду. Якщо Ви бажаєте
придбати квіти “Поїнсети” у пам’ять Ваших рідних чи близьких, то просимо заповнити
анкету, яка є у англомовному бюлетні. Ці квіти будуть прикрашати церкву протягом
Різдвяних Свят з 6-го до 19-го січня. Просимо відати цю анкету разом із пожертвою $9.00
за одну “Поїнсету” - у церквi в недiлю, абo у пафiяльнiй канцелярiï прoтягoм тижня.
Пожертви приймаються до недiлi 31-го грудня 2017 року Божого.

*******

Дякуємо всім хто допомагав приготувати сьогоднішній сніданок, а також Недільній Школі за
підготовлення дітей до програми для Святого Миколая.

*******

Новини від Нашої Бібліотеки
Сердечно дякуємо п. Галині Шудан (Кавка-Прохна) за її дар книги “Добро Людину Славить”,
поезія і спомини про найболючіші події в сучасній Україні, та про багатогранне емігрантське життя у
Сполучених Штатах Америки. Бажаємо успіхів у Вашій праці на майбутнє.
Заохочуємо всіх приходити до нашої бібліотеки і читати цікаві різноманітні книги.

*******
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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.

*******

Старший Відділ УПЛ щиро дякує всім, хто допомагав у приготуванні до різдвяного базару та
розпродажу печива. Дякуємо організаторам п. Марії Анні Шклярик та п. Ніні Новак за очолювання
цих проектів. Нехай Бог всіх вас благословить!

*******

Ми плануємo прoвoдити кoлядки, 14 сiчня, 2017 р. між Літургіями. Дуже, дуже
прoсимo батькiв заoхoтити свoïх дiтей взяти участь у цьoму. Прoте, щo Ваша дитина буде
брати участь у рiздвянiй прoграмi, прoсимo дати знати п. м. Анні, п. Оксанi Лoгвинюк, п.
Наталі Махлай. Репетицiï будуть скoрo прoвoдитись.

*******

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.

*******
Парафіяльна Бібліотека
Наша парафіянка п. Люба Жура збагатила нашу бібліотеку цінним даром книги – “Історія
пам’ятника Митрополитові Василеві Липківському”, автором якої є Петро Mатула. Сам пам’ятник
розташований на території Консисторії УПЦ в США у Саут Бавнд Бруці, Н. Дж. Ми дуже щиро
дякуємо п. Любі за цю книгу.
*******
ПРИХОДЬТЕ КОЖНОЇ НЕДІЛІ З РОДИНОЮ НА БОГОСЛУЖІННЯ,
ТА БУДЬТЕ АКТИВНИМИ У ЖИТТІ НАШОÏ ПАРАФІÏ СВ. ВОЛОДИМИРА!
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