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Недiля 10 лютого, 2019

1 Тимофія 4:9-15
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Луки 19:1-10

Тридцять Сьома
Неділя по П’ятидесятниці
Неділя про Закхея

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 17 лютого:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 2-ша група:
Давид ґрівс, Лоґан, Лука, Лендон Мрочка.
Розклад провідників у недiлю 17 лютого:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група:
п. Донна Комінко, п. Донна Тіман.

*******

Календар подій н а тиждень 10 лютого, 2019
Неділя (сьогодні) – Після обох Літургій молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску.
- 10:30 р. Страший відділ УПЛ йде на полуденнок до Fast Eddies.
Понеділок
- 4:30 дня. Урoки мистецтва.
Вівторок
- 9:00 р. Божественна Літургія. Свято Трьох Святих
Святителів Василія, Іоана та Григорія.
Середа
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян.
- 4:00 веч. Чищення картоплі.
- 5:00 веч. Урoки Украïнських танцiв, бандури та мистецтва.
- 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. Божественна Літургія. Стрітення Господнє. Освячення свічок.
- 9:00 р. – 12:00 дня Рoзпрoдаж вареникiв.
Субoта
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
- 9:30 р. – 12:00 дня вiдкрита бiблioтека.
Неділя
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія.
- 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.

*******

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!

*******

У неділю, 24-го лютого, 2: 30 – 4:30 по обіді, Жіночий Вокальний Ансамбль ,,Зоря’’ матиме
День Відкритих Дверей, у залі-Астродомі (в студії школи танцю ,,Каштан’’), при соборі св. Йосафата,
5720 Стейт Ровд, у Пармі, Огайо. Зацікавлені особи матимуть можливість поспівати пісні з нового
репертуару Зорі, та також дізнатися більше про колектив. За дальшою інформацією звертатися до
Наталії Махлай, (440) 915-4691, або nbmahlay@ucaacle.org.

*******
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ДЯКУЄМО!
Всім, хто прийшов на Загальні Збори минулої неділі. Ваша присутність показувала Ваше
зацікавлення, та переживання за нашу парафію в майбутності.
Всім членам УПЛ за смачні канапки минулої неділі для всіх учасників загальних зборів.
Всім членам Страшого відділу УПЛ за дар у сумі $2,000 на загальних зборах для потреб нашої
парафії.
Всім членам Молодшого відділу УПЛ за збір коштів для їдальнь в Україні, якими опікується
Товариство св. Андрія.
Всім, хто допоміг прибрати у церкві різдвяні прикраси минулої неділі.

*******
Ми висловлюємо нашу безмежну вдячність п. Дорін Джоґан за її щиру відданість до
нашої парафії, а особливо за її останні 13 років, під час яких вона була головою парафії.
Нехай і надалі Господь благословляє її міцним здоров’ям та безмежним частям на Многая
Літа!

*******

Наша парафія продовжує оновлювати і прикрашати наш собор. Два роки тому ми
замінили передні сходи, минулого року ми оновили церковну книжкову крамницю / офіс.
Цього місяця ми будемо малювати та відновлювати притвір. Крім малювання, ми
сподіваємося:
1 - ремонт або заміна плінтусів,
2 - почистити плитку
3 - оновлення електрики
4 - поставити поличку для літератури
5 - замінити зношені килимові доріжки.
Пан Володимир Гуменюк і його дружина п. Галина Гуменюк добровільно зголосили
ся помалювати притвір. У нас є волонтери, які можуть робити іншу завдання для всіх
цих проектів, але нам потрібно покрити кошти на матеріали. Для виконання всіх
запланованих завдань передбачувана вартість буде до $3,000 доларів. Ми просимо Вашої
фінансової підтримки.
*******

НОВО-ВИБРАНІ ПАРАФІЯЛЬНІ УРЯДНИКИ
На минуло-недільних щорічних парафіяльних зборах, такі особистості були вибрані
до: Парафіяльної Управи: Дорін Джоґан, Тамара Гост, Ганс Гарасімчук, Володимир
Логвинюк (термiн 3 рoки).
Контрольної Комісії: Марія Богуславська, Ольга Кері, Люся Лещук, Ненсі Міден і Лідія
Середа.
Братчики / Сестрички: Англомовна Божественна Літургія: Ганс Гарасiмчук,
Павло Глагол, Михайло Джоґан, Марк Міден.
Україномовна Божественна Літургія: Михайлo Бoєчкo, Якiв Бурсу, Вoлoдимир
Лoгвинюк, Степан Дудяк, Сергій Нагорний, Василь Івахів, Йосип Побивайло та Лідія Шкурко.
Делегати на Собор УПЦ США: Лена Ґрінліф, Марк Гост, Сергій Нагорний.
Замісники делегатів на Собор: Джефрі Ґрінліф та Михайло Наконечний.
Після Загальних Зборів Парафіяльна Рада вибрала таку нову Церковну Управу:

Голова Управи – Сергiй Нагoрний
Секретар – Алекс Пігуляк
1-ий Заступник – Джефрі Ґрінліф
Скарбник – Ганс Гарасімчук
2-ий Заступник – Михайло Наконечний Фін. Секретар – Тамара Гост
Нехай Господь благословить ново – вибраних членів добрим здоров’ям та успіхами в їхній
відданій праці на Славу Божу, Його Святої Церкви та нашої Парафії святого Володимира.
Многая Літа!
*******

Вітаємо всіх хто удостоївся носити імена Василь, Іван, Григорій та Оксана з нагоди днів їхніх
небесних покровителів. Божого благословіння на Многая і Благая Літа!

*******
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Вітаємо з Днем Народження п. Таню Добронос, п. Любу Жучик, Ненсі Міден та Варвару
Врубель. Нехай Господь благословляю вас міцним здоров’ям, щастям, успіхами в усьому на Многая і
Благая Літа!

*******

Церковне богослужіння – це найкращий зв’язок між світом Божественним і
людським. Вершиною церковних богослужінь є Божественна Літургія.
Згідно зі свідченням Отців Церкви, рай – це стан людини у постійній молитовно-життєвій подяці за
Божі дари, в розкритті себе до Божої любові й у прославі Бога. Подяка, відкриття себе і прослава і є
головним елементом Богослужіння. Літургічне, богослужбове життя на землі є відблиском Божого
життя, до котрого ми покликані після смерті. Богослужіння Вечірні, Утрені, Літургії привчають людину
до вічності, дарують досвід життя у Його присутності та з ближніми як Його образом і подобою. Вони
мають місце у Божому храмі.
ПРОДОВЖЕННЯ ПОЯСНЕННЯ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ
Велика єктенія: «Благословенне Царство…» Так починається Літургія. Від самого початку
вказується ціль нашої духовно-молитовної подорожі: Боже Царство, Божа невидима поява між нами.
Мовою Біблії благословити Царство означає оголосити, визнавати і прийняти його утвердження між
нами через дію Бога в нашому християнському житті. Благословити – це прийняти, полюбити,
запрагнути всім серцем. Церква є зібранням тих людей, для яких настання Божого Царства життя у
кожну хвилину з Богом, Царства миру, добра, справедливості є сутністю і метою життя.
Збір християн приймає цей виголос і засвідчує словом: «Амінь». Це єврейське слово свідчить про
всеціле прийняття: «нехай так буде». Прийняття цього благословення Церквою є початком нашого
піднесення «до трапези Господньої, у Його Царстві».
Ще перед Літургією диякон закликає священика: «Час правити Господеві». Це не просте нагадування
про зручний для Літургії час. Це визнання і підтвердження того, що тепер є час Божого Царства, яке
через Літургію входить у наш грішний світ і час, щоб нас, Церкву, піднести до неба і перетворити у
Христове Тіло і Храм Святого Духа.
Слід підкреслити радісний, святковий характер Євхаристійної Літургії. Літургія – це збір тих, котрі
мають зустріти воскреслого Господа, і саме ця радість очікування Його приходу у Пресвятій Євхаристії
звучить у співах, виявлена в обрядах і в духовній красі богослужіння.
Велика єктенія (з грецької – протяжний, наполегливий, напружений) – це універсальна молитва цілої
Церкви «за всіх і за все». Ця ектенія має велику виховну функцію, бо позбавляє людину її егоїзму,
вчить просити за інших: за церковну владу, державу, народ, і лише згодом за власні людські потреби.
«В спокої Господеві помолімся…» Це заклик молитися в мирі з Богом, зі самими собою.
Душевний і тілесний мир – це нормальний стан людини. В мирі людина стає собою перед Богом.
Лише в мирі всі її дії є добрими і мудрими. Тому про мир і просить громада найперше.
«За мир з висот і спасіння душ наших…» Молимося, щоб з висот до нас зійшов Христовий мир,
той, який був у Ньому під час Його земного життя між нами. Він нам дарується в Церкві під час
Богослужіння. Мир з висот і є Божим Царством – «радістю, миром і праведністю у Дусі Святому».
«За мир всього світу…» Молимось, щоб Христовий мир був для цілого світу. Щоб усі стали
співучасниками Божого Царства, віднайшли його в Христовій Церкві, в Богослужінні в церковних
храмах.
«Добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх…» Це молитва за всіх християн, щоб
кожен з них, хто творить Христову Церкву, був вірним своєму обов’язку бути «сіллю землі і світлом
світу». Церква також молиться, «Щоб усі були одно».
«За святий храм цей і тих що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до
Нього…» Умова нашої правдивої участі у храмовому Богослужінні – побожність. Тут кожен може
себе спитати: чи є в моєму серці жива віра і побожність перед Божою присутністю, ці спасенні Божий
страх, увага, сконцентрованість, які ми часто втрачаємо, коли звикаємо до богослужінь.
«За митрополита, архієпископа, єпископа, священиків… правління і все військо, …Богом
бережений край наш Американський, Боголюбиву матір нашу Україну… за тих, що
плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених…». Молимося за Церкву, до
якої належить не лише священик і ми, вірні, які присутні у храмі. Церква молитовно вболіває за весь
світ, за всіх людей: за тих, що своїм служінням свідчать про Господнє перебування серед нас
(єпископ, священик, диякон, монашество), тих, кого з нами нема тощо. Всі ми покликані стати
Христовим Тілом. Молитва поширюється й охоплює всю природу, весь світ, всі людські потреби.
Церкві дана влада просити і заступатися перед Богом за весь світ і за все Боже творіння. Молитва
Церкви тому є завжди і всюди за всіх людей, і всі потреби. На Літургії вчимося позбуватися лише
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своїх потреб, «а розширювати себе до повноти цілої Церкви», переживати і вболівати перед Богом з
інших.
«Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі…» Тут ми разом з
Церквою підхоплюємо прохання старозавітного пророка Софонії, щоб наші гріхи не призвели до
згубних наслідків для нас, наших близьких і навколишнього світу, якими якраз і є скорбота, гнів, біда
і нужда.
«Пресвяту, пречисту, преблагословенну… Богородицю… з усіма святими пом’янувши…
самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо…». Тут згадуємо
Богородицю як ту, яка дала приклад постави у прийнятті у власне життя Бога. Те саме ми очікуємо
наприкінці Літургії – прийняття Його. Прийняти і поширити Божу дію на все своє життя, життя ближніх
і навколишнього світу, як це зробили всі святі, є метою життя кожного з нас, а досягти її можна,
довіривши все, що в ньому, Богові, присвятивши власне життя Йому, Його прославі, постійній подяці
і дотриманні заповідей, кожен на своєму життєвому місці.
На цілу Велику єктенію люди відповідають словом «Амінь!». І цим, немов би запечатуємо всі
прохання. Єктенію молиться ціла Церква: Хоч ніби і просить замість нас усе один священик, однак
він молиться від нашого імені, що ми підтверджуємо нашим «Господи помилуй» та кінцевим акордним
«Амінь». Це як документ, що складає священнослужитель, а печатка – наша!
ПРОДОВЖЕННЯ БУДЕ…

*******

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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