Випуск No 4, 7 жовтня, 2018 рoку Бoжoгo

Недiля 7 жовтня, 2018

2 Кор. 11:31-12:9
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Лк. 5:1-11

Дев’ятнадцята
Недiля по П’ятидесятницi

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 14 жовтня:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група: Яків Відмор, Тайлер Відмор.

*******

Розклад провідників у недiлю 14 жовтня:

Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 4-та група: п. Донна Тук, п. Марія Павлишин.

*******

Календар подій на тиждень 7 жовтня, 2018
Неділя (сьогодні) – Сніданок після обох Літургій, що влаштовує наше Братсво св. Володимира.
Понеділок
- 4:30 дня Класи мистецтв.
Вівторок
- 7:00 веч. Засідання Управи.
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 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.

*******

Батьки, майте на увазi, щo Вашi дiти, віком 8 років, якi бажають oтримати Таïнствo першoï Святoï
Спoвiдi у 2019 р. пoвинi зареєструватися дo 7 жoвтня. Для бiльшoï iнфoрмацiï звертайтеся дo п. Мар’яни Шклярик
(216) 642-9355.

*******

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

*******

Вже є теми для щорічного Конкурсу “Віри та фотографії”, що влаштовує наше Єпархіальне
Управління Відділу з Молодю. Для отримання додаткової інформації дивіться на дошці оголошень, що
у шкільному будинку.

*******

Ми дякуємо Адрі та Володимиру Сайдер за прибирання та виполювання бур’яну навколо
церкви. Нам завжди потрібно волонтерів, щоб робити навколо церкви. Будь ласка наслідуйте їхній
приклад та зголошуйтеся бути волонтерами.

*******

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

*******
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Ми вітаємо Дорін та Михайла Джоґан, які вчора святкували їхню Золотий Ювілей
– 50 річницю одруження. Ми щиро дякуємо їм за їхню любов та віданість до нашої парафії
св. Володимира де вони задіяні у багатьох галузях: Парафіяльній Управі, де Дорін є
голова, УПЛ, Групі Вареників, Братстві та хорі. Нехай Господь благословляє їх міцним
здоров’ям та безмежним щастям на Многая Літа!

*******

Організація “Православний Мирянин”, влаштовує послухати лекцію, 20 жовтня з 9:00 ранку
до 1:00 дня у парафії Румунської Православної Церкви св. Марії, що на Warren Rd у Клівленді.
Головним промовцем буде о. Чад Гартфілд, президент семінарії св. Володимира. Його тема буде
"Всеправослав'я – істина чи вигадка." Квитки $15,00 і включає в себе обід. Потрібно зробити
резервацію телефонуючи за номером 216.941.5550. Для отримання додаткової інформації дивіться
на дошці оголошень недільної школи.

*******

Ми вітаємо з Днем Народження п. Ірину Павлишин та Анну Логвинюк. Нехай Господь
благословляє їх міцним здоров’ям та безмежним щастям на Многая Літа!

*******

Інколи думають, що святі – це дуже добрі, високо моральні люди з якими приємно спілкуватися.
Але це не зовсім так. Святі – це люди особливі, дуже наближені до Бога, а через це і до всіх людей.
Існує однин стародавній вислів який належить подвижнику 2 століття – авві Дорофею:
“Уявіть собі коло, – говорив авва Дорофей, – його центр і радіуси-промені, які виходять із цього
центра. Чим далі ці радіуси від центра, тим вони більше розходяться і віддаляються один від одного. І
навпаки, чим ближче підходять вони до центра, тим більше зближуються між собою. Ось тепер нехай круг
цей буде світом, його центр – Богом, а радіуси – життєві шляхи людей. І святі, які
прагнуть до центра, до Бога, стають ближче і один до одного.”
Коли ж віддаляються люди від Бога, то віддаляються і один від одного.
Така властивість любові. Святі – це люди, які особливо люблять Бога і одночасно
будь-яку хорошу чи погану людину.
Святого чи святу можна порівняти із маленьким дзеркалом у якому
відображається світло сонця, і цей відображене світло світить іншим людям. Ми не
можемо бачити Бога і не можемо уявити собі Його. Але в святих ми відчуваємо
святість – любов, яку вони випромінюють. Святість святих – це відображення
святості Бога.
Багато святих жили дуже давно. Пам’ять про них передається із покоління
в покоління; це Священне Передання, яке зберігається в Церкві. Ця пам’ять говорить нам про
найголовніше – про сенс життя святих, про те, чому вони святі. Інші святі жили і були прославлені зовсім
нещодавно.
Церква особливо і святково прославляє святих. Такі прославлення мають місце тоді, коли після
смерті подвижника пам’ять про нього, любов до нього і пошана продовжується серед людей. Буває, що
люди отримують допомогу у відповідь на молитву до святого. Буває, що тіло святого залишається
нетлінним після смерті. Коли проходить деякий час Церква, в лиці своїх ієрархів, збирає все, що відомо
про святого і святково прославляє його, “канонізує”.
В Церкві прийнято розрізняти різних святих. Ми знаємо святих “апостолів” і “євангелистів”, які
були учениками Ісуса Христа під час Його земного життя; “пророків”, які були наділенні особливим
пізнанням волі Божої; “мучеників”, які загинули за віру, “сповідників”, які страждали за Христа,
“преподобних” – святих монахів, “благовірних” князів і правителів, “блаженних”, які відмовилися заради
Бога від псевдорозумного життя.
Кожний день року Церква особливо відзначає і шанує окремих святих. При хрещенні православний
християнин отримує ім’я якогось святого. День пам’яті свого святого православні християни святкують, як
“іменини”.
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Сьогодні є Неділя студент коледжу, що призначила Асамблея Православних Єпископів в
Сполучених Штатах. Ми пам'ятаємо всіх наших студентів коледжу в молитвах просячи, щоб Господь
благословив їх з успішним навчанням, і щоб вони залишалися вірними Господу і щоб брали участь у
житті Святої Православної Церкви. Багато коледжів та університетів мають організацію під назвою
Православного Християнського Спілкування, щоб допомогти нашим студентам під час їхнього
навчання у коледжах, щоб вони ще більше утверджувались у вірі в Христа. Ми раді чути, що Орест
Mахлай і Джонатан Ґрівс долучитися до OCF у їх школах. Будь ласка, підбадьорте ваших членів сім'ї
та друзів, що є в коледжі, вступити до OCF та брати участь у цій організації.

*******

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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