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Недiля 27 січня, 2019

Колосян 3:12-16
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Луки 18:18-27

Тридцять П’ята
Неділя по П’ятидесятниці
Віддання Свята Богоявлення

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 3 лютого:
Одна двомoвна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група:
Давид Іван Міден, Сергій Дунців, Денис Дунців.
Розклад провідників у недiлю 3 лютого:
Одна двомoвна Бoжественна Лiтургiя: 6-та група:
п. Беті Щербак, п. Джозефін Терек.

*******

Календар подій на тиждень 27 січня, 2019
Неділя (сьогодні) - Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску.
Пoнедiлoк
- 4:30 дня. Урoки мистецтва.
Середа
- 8:30 р. Молебен за хвор их парафіян.
- 5:30 веч. Урoки Украïнських танцiв, бандури та мистецтва.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. Вiдкрита бiблioтека.
Субoта
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
- 9:30 р. – 12:00 дня вiдкрита бiблioтека.
- НЕ МАЄ ВЕЧІРНЬОЇ.
Неділя
- 9:00 р. Одна двомовна Божественна Літургія. Після неї Загальні Збори.

*******

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.

*******

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!

*******

Візьміть до уваги, що у наступну неділю 3 лютого, пiсля Бoжественнoï Лiтургiï будуть прoхoдити нашi
Загальнi Парафiяльнi Збoри. Важливою частиною зборів є вибори Парафіяльної Управи, а також вибори ревізорів
та старшин. Під час зборів будуть звіти від різних організацій. На зборах Ви можете давати запитання. Сплануйте
прийти на збори.

*******

Дякуємо! Нехай Бог благословить Вас!
… нашого диригента Маркіана Комічака та всіх хористів за чудовий спів у п’ятницю на Повечір’ї Богоявлення та
у день самого Свята Богоявлення у суботу 19 січня. Погодні умови були добрі аж до того часу коли ми почали
святити льодяний Хрест, сніг почав падати.

*******

Українська Православна Ліга просить Вашої участі у щорічній збірці Неділя Souper Bowl 3
лютого 2019 року. Будь ласка, пожертвуйте Товариству Св. Андрія, щоб допомогти в управліні
роздачею харчів у центрах для пристарілих в Україні. Збірка відбудеться після Літургії 3 лютого.

*******

Отець Михайло продовжує благословляти хати Йорданською водою. Якщо Вас не було
вдома коли він приходив, або Ваша домівка не була давно благословена, то будь ласка
зателефонуйте йому і домовтесь про зустріч (440)886-1528.

*******
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Минулої неділі, 20 січня, перший раз коли у нас не було богослужіння через великий снігопад. Це
рішення було зроблено в 6:00 год. ранку, через те, що всі бічні вулиці у Пармі, включаючи Marioncliff Dr., зовсім
не були почищені. Доречі, багато вулиць не були почищені аж до недільного вечора. Засоби масової інформації
успішно працювали, даючи знати нашим парафіянам. У майбутньому, якщо недай Бог буде така ситуація, будь
ласка стежте за змінами запланованих богослужінь на нашій парафіяльній веб-сторінці.

*******

Ми щиро дякуємо Михайлу і Тані Добронос за спонсорування Льодяного Хреста, який було поставлено
перед нашим храмом для Свята Богоявлення. Ця традиція вже існує у нашій парафії 34 роки і це дякуючи родині
Добронос. Всі хто проїжджає біля церкви любуються цією красою. Ми дякуюмо всім хто складав цей хрест: п.
Гансу Гарасімчуку і його сину Гансу, Степану Доброносу, Степану Гарасімчуку, Михайлу Наконечному, Крісу
Просеру і Давиду Возняку.

*******

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ!
Наші Молитви і співчуття йдуть до п. Марти Мойсієнко, до п. Луізи Мойсієнко та всієї
родини у зв’язку з упокоєнням їхнього сина, чоловіка і батька новопредставленого раба
Божого Др. Валерія Мойсієнка, який упокоївся 13 січня після тяжкої недуги на 73 році життя.
Вчора було відслужено похорон від нашої церкви.

*******

Наші Молитви і співчуття йдуть до п. Ніни Рудій, Кеті Ґріффін і всієї родини у звя’зку
з упокоїнням їхнього сина і батька новопредставленого раба Божого Петра Рудій, який
упокоївся у вівторок, 15 січня після тяжкої недуги на 63 році життя. Похорон було відслужено
від нашої церкви 18 січня.

*******

Вітання і Боже благословіння нехай буде над протодияконом Ігорем та добродійкою Іриною,
які вчора, 26 січня святкували їхній день одруження. Многая літа!

*******

Навіщо здійснюються освячення помешкань?
З давніх-давен християни намагались максимально повно освятити – наповнити Божою
благодаттю – своє життя. Звісно, в першу чергу освячували вони себе правильним християнським
життям та участю у Святих Таїнствах Церкви. З іншого боку, через молитву та певні зовнішні обряди,
вони освячували свої речі, в тому числі житло та предмети побуту. Історики свідчать, що перші
християни зображали знак святого Хреста, або інші християнські символи, на своїй одежі, посуді,
дверях будинків та багатьох інших речах.
Також віддавна існує традиція, що на свято Богоявлення, та кілька днів по цьому (до віддання
свята), священик з молитвою відвідує оселі своїх парафіян для того, щоб поблагословити їх агіасмою
– освяченою в день Хрещення Господнього водою. Освячена в той день свята вода є великою
християнською святинею, та має особливі фізичні й духовні властивості. Знаючи це, віруючі люди з
великою радістю хочуть бачити у себе священнослужителів, які молитвою та окропленням освяченою
води виганяють з оселі злі сили, та закликають Ангела-охоронця.
З точки зору богослів’я обряд звершений священиком під час Йорданських свят краще буде
назвати не освяченням, а благословенням раніше освяченого дому. Повний чин освячення дому
звершується після побудови чи вагомого ремонту оселі. При чому, декілька разів: освячують ділянку
перед початком будівництва, моляться під час закладення першого каменю та вже потім – перед
входом в новий дім.
І далі, щороку в час Богоявлення священнослужителі наче поновлюють ту благодать. То ж,
безумовно, слід завжди звертати особливу увагу на те, що повне освячення оселі має особливу
духовну вагу, а кожен православний християнин повинен прагнути жити в благословенній церковною
молитвою оселі. Скажімо, доцільно освятити дім перед тим, як в нього повернеться з полового
будинку мати з дитиною, або коли часто хворіють його мешканці, тощо.
Якщо віруючих багато, а священик – один, то парафіяни повинні розуміти складність ситуації,
з якою він зустрічається на практиці. З одного боку душпастир хоче усім без винятку присвятити
максимальну увагу та любов, а з іншого – це потрібно робити досить швидко, щоб за час свят завітати
до кожної оселі де його чекають. Тому, з уваги на те, що в таких умовах обряд не може бути надто
тривалим, по його закінченні краще всього буде одразу домовитись про чергову зустріч, уже для
повноцінного спілкування, коли для спілкування пастви з пастирем буде більше часу.

*******
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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!

І
Найкращий подарунок для Ваших
Дітей, Внуків, Хресних,
Родин, або Приятелів
Ікона, Хрест, Біблія, Чотки,
Молитовник та духовна література
Все це можна придбати у
Нашій церковній крамниці!
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