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Недiля 16 вересня, 2018
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Матфiя 25:14-30

Шiстнадцята Недiля по П’ятидесятницi

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 23 вересня:

Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група: Яків Відмор, Тайлер Відмор.

*******

Розклад провідників у недiлю 23 вересня:

Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група: п. Віра Малиш, п. Христина Малиш.

*******

Календар подій на тиждень 16 вересня, 2018
Неділя (сьогодні) - Після Літургії пікнік у церковному залі. Засідання Молодшого
відділу УПЛ.
Середа
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
П’ятниця
- Свято Різдво Пресвятої Богородиці.
- 9:00 р. Божественна Літургія.
Субота
- 9:00 р. Українська Школа.
- 9:00 р. – 12:30 дня відкрита бібліотека.
- 12:00 дня Вшанування Жертв Голодомору (дивіться в окремий додаток)
Неділя
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія.
- 9:45 р. Початок навчання в Недільній Школі.
- 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.
*******

Наш Старший Відділ УПЛ запршує на засідання з вечерою, що бубуть у
понеділок, 24 вересня в 6:00 вечора. Просимо приєднуйтесь до цієї енергійної
церковної організації. Для більшої інформації зверніться до п. Донни Комінко, або до
Меланії Наконечної спів-головів цієї організації.
*******

Нехай Бoже благoслoвiння буде над нашoю мoлoддю з нагoди пoчатку нoвoгo навчальнoгo
рoку. Сьогоднi, ми вітаємо їх з прийняттям Господа нашого Ісуса Христа у Таїнстві Святого Причастя.
Нехай Бог благословляє їх та оберірає їх від всього злого. Наша Недiльна Шкoла рoзпoчинає навчання
у наступну недiлю. Батьки, пам’ятайте, щo вивчення Закoну Бoжoгo пoвиннo бути oдне з гoлoвних
у вихoваннi дiтей. Тoму, Вашi дiти пoвинi стати частинoю Недiльнoï Шкoли. Такoж майте на увазi, щo
Вашi дiти, якi бажають oтримати Таïнствo першoï Святoï Спoвiдi пoвинi зареєструватися дo 7 жoвтня.
Для бiльшoï iнфoрмацiï звертайтеся дo п. Мар’яни Шклярик.
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Вiтаємo з третьою рiчницею oдруження Емелi i Михайла Накoнечних, яку вoни святкували 12 вересня.
Мнoгая Лiта!

*******

Вже є готовий розпорядок для провідників. Щоб все у цій галузі було успішне, потрібно провідникам
слідувати графіку. Як завжди, ми повинні мати на увазі, щоб всі ми гарно вітали гостей та всіх вірних у нашій
парафії. Тепла усмішка, декілька приємних слів зроблять дуже багато приємного людям. Дружня і піклуюча
парафія – це є зростаюча парафія.

*******

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

*******

Цієї осені реколекції для молоді будуть проходити в жовтні на таборі Назарет, що у Мерсер, ПА (поблизу
табору Всіх Святих). Темою буде “Віра і Політика”. Для більшої інформації звертайтеся до о. Івана.

*******
З любoв’ю та приємними згадками, ми згадуємo
щoрiчнo у вереснi o. Степана i П. М. Анну
Ганькевичiв. Тoму щo 17 вересня є День
Нарoдження o. Степана, а 9 вересня є День
Нарoдження П. М. Анни. Вiчная ïм Пам’ять!

*******
Вітаємо Зузану та Зоряна Спринь з нещодавнім одруженням. Многая Літа!

*******

Ми вітаємо ново-вибрані управи наших Старшого і Молодшого відділів УПЛ, які були
сьогодні введені до їхніх відповідальних позицій у 2018-2019 роках. Ними є:
Молодший відділ УПЛ:
Голова – Юля Гонтарук
Заступник голови – Іван Міден
Секретар – Софія Шилінґ Скарбник – Христина Логвинюк
Висилання карток для хворих – Юля Гонтарук
Порадник: п. Емелі Вубсер
Старший відділ УПЛ: Спів-голови – п. Донна Комінко і п. Меланія Наконечна
Заступник голови – Михайло Наконечний Секретар – п. Емелі Вубсер
Скарбник – Тамара Гост Висилання карток для хворих – Марія Павлишин
Голова по організації заходів – Ніна Новак
Нехай Боже благословіння буде над ними та всіма членами, так як вони розпочинають новий рік, працюючи на
Славу Божу і Його Святої Церкви.

*******

Многая Літа! З Днем Народження!
«Духовенство і вірні нашого Кафедрального Собору св. Володимира
щиро вітають настоятеля о. Івана Наконечного з Днем Народженням, яке він
вiдзначатиме завтра, 17-го вересня. Нехай Милосердний Господь посилає Вам,
дорогий Отче, міцне здоров’я, безмежне щастя, радість, щоб Ви і надалі ще
багато років вели вірних до спасіння і сіяли в наших серцях зерна любові до
Господа Бога, Його Святої Церкви і один до одного. Многая Вам Літа, дорогий
отче Іване!»

*******

Вiтаємo всiх чoлoвiкiв i жiнoк на iмена Захарiй, Єлизавета, Марiя, Іoаким та Анна з нагoди ïхнiх небесних
пoкрoвителiв, пам’ять яких Свята Церква вшанoвує в цьoму тижнi. Мнoгая Лiта!

*******

Наші глибокі співчуття та молитви йдуть до Миколи Жидовка, дітям Олександру та Софії та
всій родині у зв’язку з упокоєнням дорогої дружини та мами Мішел, яка упокоїлась в понеділок, 10
вересня на 41 році життя. Похорон було відслужено від нашої церкви вчора, у суботу, 15 вересня.
Новопредставлена раба Божа Мішел, належала до нашого українського хору та прикрашала його її
альтовим голосом. Після дуже важкої хвороби вона звільнилася від болі і страждань. Ми віримо, що вона
зараз співає з ангелами там, де нема ні хвороби, ні страху, ні смутку, а вічне життя. Нехай пам'ять її буде вічною!

*******
У суботу, 22 вересня, в 12:00 дня, наша Українська громада буде вшановувати пам’ять 85 річниці
Штучно-Створеного Голодомору в Україні, під час якого, диктатором СССР Сталіном, було голодом заморено 710 мільйонів людей. Перед нашим пам’ятником Голодомору буде відслужена панахида, а після неї буде програма
в якій будуть брати участь наші місцеві Українські школи та Жіночий Ансамбль “Зоря”. Будь ласка візьміть участь
в цьому заході.

*******
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Новий розклад для вівтарних прислужників було розіслано до всіх батьків. Минулого року вівтарні
прискужники дуже гарно слідкували за їхнім розкладом. Ми молимось, щоб так само було і в цьому році.

*******

Дякуємо п. Марії Анні Шклярик та п. Сергію Нагорному та всім хто допоміг та приніс їжу для
сьогоднішнього пікніку.

*******

Зі Святими упокой, Христе, душі спочилих рабів Твоїх. Ми висловлюємо наші щирі співчуття та молитви
родинам, вірних, які упокоїлись під час літа: Ігор Трипняк, Анна Василенко, Левко Боровець, Верда Степанек,
Тарас Шкурка, Петро Рудий, Ґлорія Антонюк, Олена Пукач, Дмитро Юрчук. Вічна їм пам’ять!

*******

Нехай Боже благословіння буде над нещодавно охрещеними дітьми, їхніми батьками та родинами: Лілія
Марія Лоуд, Лука Івахів, Давид Турчин. Многая Літа!

*******
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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