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Недiля 17 лютого, 2019

2 Тимофія 3:10-15
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Луки 18:10-14

Тридцять Восьма
Неділя по П’ятидесятниці
Неділя Митаря і Фарисея

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 24 лютого:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група:
Іван Міден, Сергій Дунців, Денис Дунців.
Розклад провідників у недiлю 24 лютого:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група:
п. Ганс Гарасімчук, п. Рон Тіман, п. Марія Анна Шклярик.

*******

Календар подій н а тиждень 17 лютого, 2019
Неділя (сьогодні) – Після обох Літургій молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску.
Понеділок
- 4:30 дня. Урoки мистецтва.
Вівторок
- 7:00 веч. Засідання Управи.
Середа
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян.
- 5:00 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.
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.

*******

ДЯКУЄМО! Ми безмежно дякуємо Пані Галині та Пану Володимиру Гуменюк за помалювання нашого притвору.
Вони все зробили безкоштовно. Все виглядає прекрасно і ми щиро вдячні їм за любов до нашої парафії св.
Володимира. Нехай Господь благословляє їх міцним здоров’ям та безмежним щастям на Многая Літа!
Приймаються пожертви у парафіяльному офісі для покритя витратів.

*******

Наші щирі вітання йдуть до новообвінчаних Ольги та Андрія Бормус, які нещодавно поєднали їхні серця
у Таїнстві Святого Вінчання. Многая Літа!

*******

В ЦЬОМУ ТИЖНІ НЕ МАЄ ПОСТУ У СЕРЕДУ І В П’ЯТНИЦЮ – ЗАГАЛЬНИЦЯ !
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Боже благословіння нехай буде над Ларисою, донечкою Христини і Джерода Бровн, яка сьогодні після
Божественної Літургії отримала Святі Таїнства Хрещення і Миропомазання. Ми також вітаємо дідуся п. Віктора
Богуславського, бабусю п. Марію Богуславську та всю родину. Многая літа!

*******

Декілька років тому парафія Української Православної Церкви св. Михаїла а у селі Рожнів ІваноФранківської області, Україна раділа повному відбудуванні храму. Проте на превеликий жаль їхня радість
тривала недовго. Минулого грудня, 2018 р. храм згорів повністю. Орися і Михайло Кричун, які є активні в нашій
парафії, Орися належить до нашого хору, є з того села і на даний час перебувають в Україні. На нещодавньому
засіданні Парафіяльної Управи було ухвалено, щоб у наступну неділю, 24 лютого, мати спеціальну збірку, щоб
хоч трішки допомогти у відбудуванні нового храму. Фотографії після пожежі ви можете побачити на нашій
парафіяльній фейс бук сторінці. Будь ласка будьмо щедрими і допоможім.

*******

Збережіть дату! Неділя Православ‘я в цьому році буде 17 березня в 5:00 год. веч. у Православній
парафії св. Михаїла за адресою 5025 W. Mill Road Broadview Heights, OH 44147. Як кожного року ми просимо
вас, щоб ви пожертвували на буклет. Всі імена будуть під назвою нашої парафії. Аплікація є в англомовному
бюлетні.

*******

Асоціація Клівленд Майдан запрошує всіх на вечір пам'яті, присвячений 5-iй річниці Героїв Небесної
Сотні. Меморіальний вечір розпочнеться з поминальної відправи “Панахида”, після чого відбудеться концертреквієм присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні. Вечір пам'яті відбудеться о 2:00 дня, 24 лютого в парафії
Святої Тройці, за адресою 9672 State Road, North Royalton, OH.

*******

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
Антифони. Одразу після завершення Великої єктенії має місце спів текстів, які називаються антифони. Їх
є три, і розділені вони між собою малими єктеніями. З грецької антифон – почерговий спів двох хорів.
Раніше вони не належали до Літургії безпосередньо, а співалися під час процесійного походу до одного з
храмів Константинополя перед Богослужінням. Так ціле місто святкувало певне свято. Сьогодні три
антифони стали невіддільними від Євхаристії.
Мелодія антифонів жвава і ритмічна. Разом із текстами з вибраних псалмів, разом із новозавітніми
текстовими вставками, вона відображає вдячність Богові за життя, Його прославу і радість від молитовного
спілкування з Ним. Адже духовне спілкування завжди гармонізує людину, сприяє справжній радості від
спілкування з Богом, взаєморозумінню в діалозі.
“Єдинородний Сину…” (після другого антифону). Це, мабуть, єдиний молитовний твір, який
приписують не представнику церковної, а світської влади – візантійському імператору Юстиніану. Цей його
віршований гімн V століття досі збережений в тексті Літургії, адже відкриває нам незмінну і нефальшовану
єресями правду про Другу Божу Особу із Пресвятої Трійці – Божого Сина і нашого Господа Ісуса Христа:
що Він – правдивий Бог і водночас повноцінна, в усьому схожа до нас, окрім творення гріха, людина
(Богочоловік); що народився від Богородиці, яка перед Різдвом і після нього залишилася Дівою, що
“рівнославимий з Отцем і Святим Духом”, тобто всі Особи у Пресвятій Трійці – рівні між собою і виконують
своє специфічне служіння тощо.
Для нашої повноцінної і справжньої молитви, як духовної розмови з Богом, є важливими мати у свідомості
своєї віри саме те знання про Бога, яке Він через Святе Письмо і Свою Церкву відкрив про Себе. Постійне
повторення цього гімну, як і Символу віри, є, як ніколи, актуальним сьогодні. Наприкінці цієї молитви
прохаємо: “Спаси нас”. Маємо розуміти ці слова передусім як прохання до Господа дарувати кожному з
нас дар і благодать Своєї святості – мету, зреалізованість, повноту і справжня щастя нашого життя,
виражаючи цими словами також свою внутрішню безгріховну готовність її осягнути.
Малий Вхід. У Літургії Малий Вхід є ще одним свідченням для кожного з нас про те, що
зараз в особах священнослужителів, які є ніби нашими делегованими представниками, ми
ввійдемо до святилища – земного символу Божого Царства, де спільно з Господом будемо
приносити Його у безкровну жертву. Спільне діло Бога і людей, тобто Його реальну
присутність між нами виражає під час цього Входу виніс дияконом чи священиком Євангелія
– Божого Слова, Христа, таїнственно присутнього у Божественному Писанні. А молитвою
священика: “Вчини зі входом нашим, щоб був входом святих Ангелів, які співслужать з нами
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і разом з нами славословлять Твою доброту…” ще раз нам дається нагадування про те, що наше

Богослужіння у храмі – це не лише молитва зібраних у ньому людей, але космічна Літургія – у цій молитві
долається час і простір, а навколо Христового жертовника – Престолу – стає присутнім усе видиме і
невидиме Боже творіння, творячи разом з нами спільноту святих – Церкву. Тому ми так з пошаною
відносимося до Престолу, бо Він є символом Божого Царства, де Бог є присутній “… усім в усьому”. Саме
на цьому Престолі буде здійснена Євхаристія – те, “чого ні око не бачило, ані вухо не чуло, і на ум людині

не приходило, те Господь приготував для тих, що Його люблять”.
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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