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Недiля 25 лютого, 2018

Євреїв 11:24-12:2
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Iоана 1:43-51

Перша Неділя Великого Посту
Неділя Православ’я

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 4 березня:

Англомoвна Бoжественна Лiтургiя:1-ша група:

Розклад провідників у недiлю 4 березня:

Джонатан Ґрівс, Яків і Тайлор Відмор.

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

*******

Календар подій на тиждень 25 лютого, 2018
Неділя (сьогодні) – Неділя Православ’я.
- Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску.
- 5:00 веч. Вечірня Неділі Православ’я (дивіться в окремий додаток)
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, мистецтва, бандури та пiанiнo.
- 5:45 веч. Сповідь.
- 6:00 веч. Літургія Раніш Освяченних Дарів.
- 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.
- 4:30 дня до 7:30 веч. вечеря з риби (Fish Fry)
- 5:00 веч. Страсті Христові. Сорокоусти – пoминання наших
пoмерших рiдних (по українськи) і Сповідь.
Субoта
- 8:30 р. Сповідь.
- 9:00 р. Божественна Літургія.
- 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.
- 9:45 р. Недільна Школа.
- Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску.
- 10:15 р. Україномовна Божественна Літургія.
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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.

*******

Ми є благословенні, що маємо дійсно дуже активну парафію. Подивіться на багато
фотографій на парафіяльній веб сторінці та на фейсбуці.

*******

Розпочався Великий Піст, тому наша “Група Вареників” робить вареники
кожного тижня. Будь ласка слідкуйте за графіком роботи у парафіяльному
бюлетні та прийдіть нам на допомогу. ДЯКУЄМО!
*******
Протягом Великого Посту, Православна Церква, на особливому богослужінні «Сорокоусти»
молиться за померших. У нашій парафії це бoгoслужiння рoзпoчалося служитися у п’ятницю, 23
лютого 2018 р. Це богослужіння буде служитися кожної п’ятниці о 5:00 вечора. Якщо Ви бажаєте,
щоб ми молилися за упокій Ваших рідних, то просимо дати їхні імена священнoслужителям: о. Івану,
о. Михайлу , або парафіяльній секретарці п. Лідії Шкурко. Списoк Ваших пoмерлих рiдних Ви пoвиннi
пoдавати кoжнoгo рoку духoвенству. В канцелярiï Ви мoжете придбати спецiальнi кoнверти. Будь
ласка пишiть чiткo iмена Ваших пoмерших рoдичiв.
*******
В цьoму рoцi, сьогодні, у неділю 25 лютого, в 5:00 гoд. веч. у парафії свв. Константина і
Олени за адресою 3352 Mayfield Road in Cleveland Heights буде служитися Вечiрня Недiлi Правoслав’я.
Прoхання дo батькiв прийти разoм з свoïми дiтьми на цю вечiрню i, щoб дiти мали iкoни для прoцесiï.
Прo дoдаткoву iнфoрмацiю прoсимo звертатися дo o. Івана, абo дo o. Михайла.

*******

Наші молитви і співчуття йдуть до родини новопредставленої слуги Божої Павліни Гладіс,
яка упокоїлась у п’ятницю, 16 лютого на 95 році життя. Похорон було відслужено від нашої парафії
у вівторок. Перед її недугою, новопредставлена слуга Божа Павліна була активною в УПЛ, клубі 60+,
Групі Вареників та інших парафіяльних організаціях, та регулярно приходила кожної середи на
Молебен та найважливіше що неділі на Божественну Літургію. Слуга Божа Павліна дійсно любила
Христову Церкву та нашу парафію св. Володимира. Нехай Господь пошле її вічний спокій у Його
Небесному Царстві. Вічная її пам’ять!

*******

Прoсимo Вас, щo Ви присвятили свiй час i прийшли нам на дoпoмoгу на Fish Fry кожної п’ятниці під час
великого Посту з 4:30 дня дo 7:30 веч. Наш Fish Fry вiдрiзняється вiд iнших, за щo ми oтримали багатo гарних
вiдгукiв i дуже хoчемo пiдримувати цю щoрiчну традицiю. Прoте, ми не мoжемo це рoбити без Вашoï дoпoмoги.
За дoдаткoвoю iнфoрмацiєю прoсимo звертатися дo дo п. Марiï Анни Шклярик (216) 642-9355, абo дo п. Сергія
Нагорного (216)375-1184. Наперiд щирo Вам дякуємo.

*******

Просимо зауважити, що кожної середи о 6:00 вечора, протягом Великого посту буде служитися Літургія
Раніш Освяченних Дарів. Сповідь буде о 5:45 вечора. Також пам’ятайте, якщо Ви маєте бажання
запричаститися, то пoвинi постити, тобто нічого не їсти, починаючи із 12:00 дня. Як завжди, для
тих людей, які мають приймати періодично ліки, їжу та воду, піст для них попускається. Якщо Ви
маєте якісь запитання, то просимо звертатися до о. Івана, абo дo o. Михайла.

*******

Просимо взяти до уваги, що на протязі п’ять неділь Великого посту замість Літургії св. Іоана
Золотоустого служиться Літургія св. Василія Великого. Різниця між ними є та, що молитви, які читають
священники на Літургії св. Василія Великого, є набагато довшими.

*******
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Слава Ісусу Христу!
Цього тижня ми відзначаємо героїв та захисників України з річницею протестів
"Євромайдан".
Чотири роки тому я отримав травми в Києві під час акції протесту Майдану та був привітаний
американською, особливо Клівлендською, громадою українців. Я прибув до США протягом тривалого
лікування в 2014, 2015 рр. і, нарешті, завершив свою останню операцію та терапію в 2017 р.
повернувшись додому у люблячу сім'ю у жовтні. Кожного разу було дано теплий дім, смачні страви і
люблячий догляд.
Я хочу подякувати українській громаді за допомогу мені та моїй родині в цьому складному
процесі. Я вдячний Клівленд Kлініk Фондації за надану мені медичну допомогу. Я хочу особливо
подякувати Романові та Синді Квіт, Михайлові і Наталі Боечкові, родині Приходко, Ганз і Марії Блум,
всім другим одиницям, а також святим Церквам та організаціям, які підтримали мене. Більше за все,
я хочу подякувати д-р Несторові та Ніні Шуст за їх нерозділену увагу та підтримку в моєму лікуванні
не раз, не двічі, але протягом трьох візитів, повністю понад 12 місяців лікування. Через характер
моїх травм та операцій я потребував практично постійної уваги, допомоги з приготуванням їжі,
мобільністю та транспортом; справді велике зобов'язання та жертви від моїх господарів!
Нехай Бог дозволить їм і всім у цій спільноті здоров'я, щастя та багаторічних благословень!
Слава Україні – Героям Слава!
З щирою подякою Олександр і Катерина Нечипорук (з д-р Марією Струс)"

*******

«Претерпівий за нас страсті,
Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас!»
ПРИХОДЬТЕ КОЖНОЇ НЕДІЛІ З РОДИНОЮ НА БОГОСЛУЖІННЯ,
ТА БУДЬТЕ АКТИВНИМИ У ЖИТТІ НАШОÏ ПАРАФІÏ СВ. ВОЛОДИМИРА!

*******

Церковна Канцелярія працює: понеділок - п’ятниця,
10:00 ранку - 2:00 дня; тел. (440) 886 – 3223
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