Випуск No 25, 3 березня, 2019 рoку Бoжoгo

Недiля 3 березня, 2019

1 Коринтян 8:8-9:2
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Матвія 25:31-46

Неділя Страшного Суду
М’ясопусна Неділя

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 10 березня:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група:
Давид Ґрівс, Лоґан, Лука і Лендон Мрочка.
Розклад провідників у недiлю 10 березня:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 5-та група:
п. Емелі Вубсер, п. Меланія Наконечна.

*******

Календар подій н а тижде нь 3 березня, 2019
Неділя (сьогодні) – Після обох Літургій молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску.
Понеділок
- 4:30 дня. Урoки мистецтва.
Середа
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян.
- 4:00 дня 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. – 12:00 дня Рoзпрoдаж вареникiв.
- 4:30 веч. – 7:00 веч. Вечеря з риб (Fish Fry).
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.
- 3:30 дня Щорічна Шевченківська програма у нашому залі
(дивіться в окремий додаток)

*******

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!

*******

Протягом Великого Посту, Православна Церква, на особливому богослужінні «Сорокоусти» молиться
за померших. У нашій парафії це бoгoслужiння рoзпoчнеться служитися у п’ятницю, 15 березня, 2019 р. Це
богослужіння буде служитися кожної п’ятниці о 5:00 вечора. Якщо Ви бажаєте, щоб ми молилися за упокій Ваших
рідних, то просимо дати їхні імена священнoслужителям: о. Івану, о. Михайлу, або парафіяльній секретарці п.
Лідії Шкурко. Списoк Ваших пoмерлих рiдних Ви пoвиннi пoдавати кoжнoгo рoку духoвенству. В канцелярiï Ви
мoжете придбати спецiальнi кoнверти. Будь ласка пишiть чiткo iмена Ваших пoмерших рoдичiв.

*******

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.
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Парафія свв. Константина і Олени, що в Клівленді, запрошує наших парафіян на їхні щорічні
Постові реколекції, що проходитимуть у суботу, 9 березня з 10:00 ранку до 3:00 дня. В цьому році
головним промовцем буде о. Ставрос Акротіріанакіс. Темою реколекцій буде “Заохочення Віри в Бога”
та інше. Вартість коштує $15 заздалегідь, що включає сніданок і обід. Після 3 березня вартість складає
$20. Студентські квитки становлять 5 доларів. За додатковою інформацією звертайтеся до Анни
Воррен 216.287.6890.

*******

Вітаємо з Днем Народження Софію Жучик. Божого благословіння! Многая літа!

*******

Прoсимo Вас, щo Ви присвятили свiй час i прийшли нам на дoпoмoгу на Fish Fry кожної
п’ятниці під час великого Посту з 4:30 дня дo 7:00 веч. В цьому році перший раз це буде проходити
у п’ятницю, 8 березня. Наш Fish Fry вiдрiзняється вiд iнших, за щo ми oтримали багатo гарних вiдгукiв
i дуже хoчемo пiдримувати цю щoрiчну традицiю. Прoте, ми не мoжемo це рoбити без Вашoï дoпoмoги.
За дoдаткoвoю iнфoрмацiєю прoсимo звертатися дo дo п. Марiï Анни Шклярик (216) 642-9355, абo дo
п. Сергія Нагорного (216)375-1184. Наперiд щирo Вам дякуємo.

*******

Дякуємо всім, хто пожертвував на відбудування нового храму у с. Рожнів, Івано-Франківської Області в
Україні. Ця церква повністю згоріла минулого року. Завдяки Вашій щедрості, було зібрано $1,500.

*******

Великий піст для християн Західної Церкви вже розпочався і тому наша Група Вареників буде
працювати кожного тижня під час Великого посту. Нам потрібно працівників, В календарі подій є
графік роботи. Зробіть так, щоб цей проект був частиною Вашого щотижневного графіку.

*******

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
Прокімен. Апостол. «Алилуя». Євангеліє. “Мир всім! Премудрість! Будьмо уважні!” – проголошує
предстоятель. Мир і Премудрість є іменами самого Христа, ними є сам Христос. Ці слова нагадують нам, що Він
є посеред нас, сам очолює нашу Євхаристію, бо є той, “хто приносить і кого приносять, хто приймає і кого
роздають…”.
Далі читають Боже Слово, яке було обов’язковою частиною Літургії. Це читання Апостола. Святий Августин
каже, що сам Ісус Христос говорить у псальмах. Використовуючи псалми у своїх молитвах, промовляємо їх разом
із Богом, який допомагає нам зрозуміти їхній зміст, зміст Святого Письма, власного життя тощо. Тому молитва
Прокімена перед читанням новозавітного тексту покликана допомогти нам у Божому благодатному сприянні
зрозуміти зміст священних текстів, які читатимуться далі, по-Божому, як їх розуміє Він.
Читання Апостола та Євангелія – уривків однієї з книг Нового Завіту авторства Христових апостолів та їхніх
учнів найкраще пояснює церковний письменник Тертуліян: “Збираючись, ми читаємо Святе Письмо, щоб,

відповідно до обставин, витягнути з нього науку на майбутнє життя, або якесь примінення до сучасного. Святим
словом скріплюємо себе у вірі, кормимо надію, скріпляємо наше уповання”. Під час читання й уважного
вдумливого слухання цих священних книг можемо знайти пояснення нашої віри: в Кого віруємо, який з цього
випливає наслідок і, відповідно, якою має бути наша постава як християн. У них знаходимо також шляхи виходу
з різних життєвих важких ситуацій, відповідь на різні виклики часу тощо.
Спів “Алилуя” характерний тим, що це слово важко перекласти, а співана мелодія має перевагу над словом.
Такий спів цього незрозумілого слова означає реальну зустріч із надприроднім, входження в неземну, небесну
реальність. Воно перекладається як “Хваліть Господа”, але тут слова бідні, щоб відобразити невимовну
реальність: це ніби вигук, вияв радості і хвали у відповідь на Божу появу і присутність серед нас. Схоплена
Божою присутністю, людина вигукує, здіймає голос. “Алилуя” є правдивим привітанням. А привітання є завжди
підтвердженням факту: воно свідчить про появу когось. Давні мелодії “Алилуя” виявляють хвалу і пережиття
Божої присутності, яка правдивіша від усіх слів і пояснень.
Кадіння. У ньому все: і тліюче вугілля, і дим, і ладан, виявляють поклоніння своєму Творцеві і Божу святість,
яка присутня посеред людей і їм дарується для утвердження у житті.
“Премудрість станьмо побожно!” Це виголос священика перед читанням Євангелії. Він закликає з увагою і
максимальною сконцентрованістю приймати найвищу мудрість – Боже Слово. Отже, відкиньмо все, що нам
заважає бути в цей момент з Богом.
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Євангеліє не є просто книгою, а знаком Богоявлення, словесною іконою Христа, який перебуває серед нас: “Бо
де двоє або троє зібрані в Моє ім’я, там і я серед них”. Тому такою важливою є для нас ця книга. Нею
благословляють, її обкаджують, цілують, бо вона є живою, хоч і символічною, присутністю Воскреслого Господа”
серед своїх”. Тому, як і решта Богослужбових текстів Святого Письма, читання його варто сприймати як Боже
звернення тут і тепер. Варто пройнятися цим Словом, щоб воно пронизало ціле наше єство, і реалізовувати його
в кожній хвилині нашого життя. Допомогти нам здійснити це покликана проповідь – розширене деталізоване й
пов’язане із сучасністю тлумачення євангельських та апостольських рядків, своєрідна розширена проповідь
Христа через священнослужителя своїм учням (нам, вірним) через дію Святого Духа серед Церкви. Церква може
проповідувати світові Христа лише тому, що сама слухає Боже Слово, Ним живе і зростає у Ньому. Лише Церква
знає і береже зміст Святого Письма, бо у спільноті Церкви Святий Дух оживляє Писання і перетворює його у
життя. Отже, маємо сприймати слова Апостола, Євангелія, Проповідь священнослужителя “… не як слово
людське, а як воно є справді – як Боже слово, що й діє у вас, віруючих.”

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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