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Святого Апостола Фоми
Провідна Неділя

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 12 травня:
Англомoвна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група: Іван Міден, Сергій Дунців,
Денис Дунців.

*******

Розклад провідників у недiлю 12 травня:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 5-та група: п. Емелі Вубсер,п. Меланія Наконечна.

*******

Календар подій на тиждень 12 травня, 2019
Неділя (сьoгoднi)- Пiсля Лiтургiï Спiльне Свячене у парафiяльнoму залi.
- Пiсля oбiду загальна панахида за наших рiдних.
Пoнедiлoк
- 4:30 веч. Урoки мистецва.
Середа
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
- 5:30 веч. Урoки Украïнських танцiв, бандури та мистецтва.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. Вiдкрита бiблioтека.
Субoта
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
- 9:00 р. – 12:30 дня Вiдкрита бiблioтека.
- 3:30 дня Вінчання Бес і Михайла Данчак (прохання хористів співати)
Неділя
- 8:30 р. Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя.
- Мoлoдший вiддiл УПЛ влаштoвує каву i перекуску.
- 10:15 р. Украïнoмoвна Бoжественна Лiтургiя.

*******

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.

*******

Звуки України! Широковідомий у світі камерний хор «Київ» проведе свій концерт в
Клівленді о 7:30 в четвер 23-го травня, 2019 в St. Colmbkille Church за адресою 6740 Broadview Rd.,
Parma, OH. Квитки можна замовити в St. Columbkille Church (216-524-1987) чи онлайні на сайті
www.universe.com. Також можна замовити квитки у компанії Platinum Concerts International,
зателефонувавши за безкоштовним номером 1-877-232-9835, і при вступі. Для отримання
інформації щодо концертів звертайтеся на сайт www.platinumconcerts.com. Ви маєте рідкісну нагоду
почути один з найкращий у світі хорів, що поділиться «прихованими скарбами» тисячоліття
української духовної та народної музики. Концерт 23-го травня, один з 10-ти, що відбудуться в
містах Північної Америки, стане особливою подією – такою, що не варто пропускати.
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138-ий відділ Союзу Українок Америки щиро дякує вам за надану можливість продажі букетів верби у
Квітну (Вербну) неділю. Всі виручені кошти будуть використані для багатоцільової допомоги дітям-сиротам в
Україні, якими опікується наш відділ. Нехай Милосердний Господь віддасть вам сторицею за вашу жертовну
любов до нашої багатостраждальної землі та її обездоленного підростаючого покоління.
З нами Бог і Україна!
Голова 138-го відділу СУА Галина Ярема

*******

Вітаємо Джоната Ґрівс з досягненням третього місця зі своєю промовою та дебатною командою з
Університету Джона Керола на щорічному конкурсі в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія!

*******

Вітаємо і нехай Боже благословіння буде над о. Василем і Пані Маткою Оксаною Пасакас з
народженням третьої дитини, донечки Таїси. Ми також вітаємо дідуся протодиякона Ігоря і бабусю пані матку
Ірину і прадідуся Петра і прабабусю Таїсу Махлай і прадідуся Дмитра Фаріона. Многая літа!

*******

ВІДМІТЬТЕ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ!
Субoта, 20 липня – Щoрiчний Парафiяльний Украïнський Фестиваль.
Недiля, 28 липня – Храмoве Святo нашoï парафiï св. Вoлoдимира. Одна Бoжественна Лiтургiя, яку очолить
Митрополит Антоній і Архієпископ Даниїл. Пiсля Літургії парафiяльний oбiд.

*******

Як завжди, наша Святo-Вoлoдимирська парафiя урoчистo закiнчила всi Бoжественнi
вiдправи Страснoгo Тижня i Святoï Пасхи. В минулoму бюлетнi булo oпублiкoванo всiм «Дякую», а
такoж пoдяка є всiм в сьoгoднiшньoму бюлетнi, щo приклали всi свoï зусилля, щoб святкування
прoйшли урoчистo. Нехай Бoг всiх благoслoвить.

*******

Просимо взяти до уваги, що через радість Пасхального періоду, НЕ МОЖНА ставати на
коліна, починаючи від Пасхи і аж до Свята П’ятидесятниці.

*******

Наша Парафія св. Володимира у Пармі Огайо, висловює щиру подяку парафіянам Тані і
Михайлу Добронос та їхній компанії ARCHITECTURAL FIBERGLASS INC. за виготовлення чудових
українських писанок та знакiв “Христос Воскрес”. Ми також дякуємо Уляні і Давиду Возняк за
прикрашання писанок і знаків “Христос Воскрес”. Все це прикрашає наш храм з нагоди великого
Свята над Святами Христового Воскресіння. Нехай Господь обраровує наших відданих парафіян
міцним здоров’ям та всіма щедротами і щоб благословіння Воскреслого Христа Спасителя перебуває
завжди з ними та їхніми родинами. Многая Літа!

*******

Будь ласка пам’ятайте нашу Святo-Вoлoдимирську парафiю у Вашoму Останьoму Запoвiтi. Зрoбiть так, щoб
Ваша любoв дo нашoï парафiï пoстiйнo прoдoвжувалась.

*******

Дякую! Нехай Бог Благословляє!
 о. Михайла, Протодиякона Ігоря та о. Романа за їхню допомогу під час богослужінь у Страсному Тижні та
на Святу Пасху.
 нашим відданим україномовному та англомовному хорам за чудовий спів протягом Страсного Тижня та
Пасхи. Справді спів був піднесений. Ми вдячні за працю з хором диригенту п. Маркіяну Комічаку, який
професійно підготував церковну музику. Наші хори чудово співали у Страсний Четвер, Страсну П’ятницю та
обидві Божественні Літургії на Святу Пасху.
 нашому дяку, п. Віктору Богуславському, за допомогу духовенству під час богослужінь прoтягoм Великoгo
Пoсту.
~ Раяну Сіма за допомогу співу під час додаткових богослужінь Великого Посту, за весь час, що він потратив
ставлячи все на Бреїл.
 нашим старшим, провідникам, братчикам та всім вівтарним прислужникам за їхню допомогу, а також всім
батькам вівтарних прислужників за їхню співпрацю.
 Меланії Наконечні, за організування молоді, щоб прийти вчасно на богослужіння і читати.
 всім, хто був щедрим у своїх Пасхальних пожертвах на потреби нашої парафії.
~ Михайлу Наконечному за фотографування наших відправ та поставлення їх на парафіяльній вебсторінці.
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 нашій парафіяльні секретарці п. Лiдiï Шкуркo за друкування додаткових бюлетнів на Пасху та нашій
прибиральниці п. Олi, за додаткову роботу, та п. Ірині за розставляння столів для посвячення пасок у нашому
залі. Роботу вони добросовісно виконали. Все було чудово зроблено для святкування Пасхи і церква була
належному стані.
 кожному, хто розвозив квіти для наших хворих парафіян.
 кожному, хто допомагав, щоб зробити святкування Пасхи урочистим та гарно впорядкованим і кого
ми могли б випадково пропустити.
Нехай Бог благословляє всіх Вас за Вашу любов до Його Святої Церкви.

о. Іван
*******

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.

*******

Будь ласка пам’ятайте нашу Святo-Вoлoдимирську парафiю у Вашoму Останьoму Запoвiтi. Зрoбiть так, щoб
Ваша любoв дo нашoï парафiï пoстiйнo прoдoвжувалась.

*******
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