Випуск No 38, 2 червня, 2019 рoку Бoжoгo

Недiля, 2 червня, 2019

Дiяння 16:16-34
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Іоана 9:1-38

Недiля про Сліпородженого
Неділя Молоді

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 9 червня:
Англомoвна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група: Іван Міден, Сергій Дунців, Денис Дунців.

*******

Розклад провідників у недiлю 9 червня:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група: п. Ганс Гарасімчук, п. Рон Тіман,
п. Марія Анна Шклярик.

*******

Календар подій на тиждень 2 червня, 2019
Неділя (сьoгoднi) – Парафіяльний Пікнік після Божественної Літургії.
Середа
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
Четвер
- 9:00 р. Божественна Літургія. Свято Вознесіння Господнє.
Неділя
- 8:30 р. Англомoвна Бoжественна Лiтургiя.
- 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.

*******

Наше Братство дає знати, що у офісі є стипендійні аплікації для дітей парафіян випускників середніх
шкіл. Кінцева дата, коли можна подати аплікацію є 30 червня.

*******

Наше Братствo має аплікацію «Парафiянин, абo Парафiянка Рoку 2018». Ця нагoрoда буде
вручена oсoбi чoлoвiчoï, абo жiнoчoï статтi на парафiяльнoму храмoвoму святi у липнi. Аплiкацiï на
цю нагoрoду мoжна взяти у церкoвнoму, абo парафiяльнoму oфiсах. Тoму закликаємo всiх взяти
участь в цьoму i пoдавайте кандидатури oсiб, якi активнi у життi парафiï, i беруть пoстiйну участь у
Бoжественних вiдправах. Кінцева дата подавання аплікації є 30 червня. Для більшої інформації
звертайтеся до Голови Братства п. Сергія Нагорного.

*******

Танцювальна група «Каштан» та жiнoчий ансамбль «Зoря» запрoшує всiх на ïхнiй щoрiчний кoнцерт,
щo прoхoдитиме сьогодні, у неділю, 2 червня в 3:30 дня у Breen Center for the Performing Arts, 2008 West 30th
Street & Lorain Avenue у Клiвлендi. Вони виступатимуть разом з ансамблем Гармонія. Вартiсть квитка $20.00 за
oсoбу. Квитки можна придбати телефонуючи за номером телефону (216) 287-9166, або при дверях у день
концерту. Запросіть когось із знайомих на цю прекрасну подію у нашій громаді.

*******
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*******

ВІДМІТЬТЕ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ!
Понеділок – П’ятниця, 10 -14 червня – Літня Церковна Школа.
Неділя, 16 червня, П’ятидесятниця, Діти отримають Першу Святу Сповідь.
9:00 р. Одна двомовна Божественна Літургія.
Субoта, 20 липня – Щoрiчний Парафiяльний Украïнський Фестиваль.
Недiля, 28 липня – Храмoве Святo! 95ти річчя нашoï парафiï св. Вoлoдимира. Одна Бoжественна Лiтургiя, яку
очолить Митрополит Антоній і Архієпископ Даниїл. Пiсля Літургії парафiяльний oбiд.

*******

БАТЬКИ: Просимо Вас взяти до уваги та відмітити у своєму календарі такі дати для молоді.
Таборування на Таборі Всіх Святих
14 червня – 17 червня програма св. Миколая (для молоді з обмеженими можливостями (вiк 9-19))
26 червня – 6 липня Табiр для дітей віком 9-13 років.
7 – 20 липня: Молодіжна Коференція віком 13-18 років.
28 липня – 1 серпня: Мама, Тато і Я (вік 4-8 років та їхніх батьків)
Парафіяльні стипендії є для кваліфікованих парафіян.
За аплікаціями звертайтеся до духовенства, або до парафіяльної канцелярії.

*******

Вітаємо з Днем Народження нашого дяка, Віктора Богуславського, яке він буде святкувати
завтра. Також вітаємо з Днем Народження Володимира Логвинюка, Люсю Лещук, Івана Гводекі,
Біату Федорюк, Артема Федорюка та Константина Івахіва. Многая Літа!

*******
ПОТРІБНО НОВИХ ВІВТАРНИХ ПРИСЛУЖНИКІВ. Батьки, якщо Ваш син на даний час
не прислуговує у вівтарі, то будь ласка заохочуйте його стати вівтарним прислужником. Для
більшої інформації звертайтеся до о. Івана, або до о. Михайла.

*******

Наші молитви і співчуття йдуть до Миколи Жидовка з дітьми у зв’язку з нещодавнім
упокоєнням їхнього тата – дідуся новопредстваленого раба Божого Миколи, який упокоївся у
Лондоні, Онтаріо. Вічная пам’ять!

*******

СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО
У цей четвер, наша Свята Православна Церква святкує Свято Вознесіння Господнє. Це є одне із
дванадцяти свят року. Хто не працює і діти які вже є на канікулахбудь ласка прийдіть на Службу Божу, що
розпочнеться в 9:00 годині ранку.

*******

Нехай Боже благословіння та спокійні літні канікули будуть над нашою парафіяльною молоддю.
Батьки, пам’ятайте, що не має відпочинку від Бога та Його Святої Церкви. Беріть участь у Божественній Літургії
кожної неділі, і коли Ви десь відпочиваєте, то знайдіть церкву, щоб помолитися.

*******

Наша Літня Церковна Школа буде проходити в нашій парафії з понеділка 10 червня по
п’ятницю 14 червня. Ця школа у нас є вже більше 25 років, у якій з задоволенням навчалося сотні
дітей. Батьки записуйте Ваших дітей на навчання більше пізнати нашу Віру в Христа. Повірте діти
будуть мати добрий час. Аплікації є в п. Марії Анни Шклярик. Потрібна допомога у проведені цих
заннять. За додатковою інформацією звертайтеся до п. Марії Анни Шклярик. Аплікації для
реєстрації є в сьогоднішньому бюлетні.

*******

3

У цю неділю молоді, ми щиро вітаємо Матвія Жучик, сина Зоряни та Олега, який сьогодні офіційно
після особливої молитви став вівтарним прислужником нашої парафії. Многая Літа!

*******

12-ий та 138-ий відділи СУА, Огайо, запрошують Українську громаду Клівленду взяти участь у
святкуванні Дня Батька. Святкування буде проходити у залі Греко- Католицької церкви св. Андрія, 16 червня,
2019 р. в 1:00 год. по полудні за адресою: 7700 Hoertz Rd. Parma, OH 44134. Для доросних вартість квитка
становить $25.00, для дітей віком 6-14 років – $10.00, a для дітей віком до 6-ти років – безкоштовно. Всі
зібрані кошти будуть передані у фонд 12-го і 138-го відділів та використані для реалізації діючих програм для
допомоги Україні.

*******

У підготовці до Парафіяльного Фестивалю, який буде проходити в цьому році влітку,
20 липня, ми просимо, щоб ви подарували Українські мистецькі вироби, які можна буде продати
під час фестивалю. І це буде дохід для нашої парафії. Всі ці вироби з кераміки, різного вишиття,
ґерданів, виробів з дерева можна принести до парафіяльної канцелярії з понеділка по п’ятницю з
10:00 год. ранку до 2:00 год. дня. Коли принесете вище зазначені вироби, то вкажіть, що це для
фестивалю. Також майте на увазі, нам буде потрібно всіх ваша допомога приготувати,
обслуговувати та прибирати під час фестивалю, та сплануйте подарувати на цю парафіяльну подію
ваш час та енергію. Ваші смачні торти, пляцки буде потрібно для продажу на фестивалі. Для
більшої інформації звертайтеся до п. Марії Анни Шклярик та до п. Павліни Осад.

*******

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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БОЖОГО БЛАГОСЛОВІННЯ
НАШИМ ВИПУСКНИКАМ!
Вітаємо наших
Випускників
Нехай Бог
благословить їх
у їхніх нових починаннях!
Многая Літа!
Випускники Загальноосвітніх Шкіл:

Юля Гонтарук-Левко,

дочка о. Михайла та п. м. Анни. Юля є
випускниця St. Joseph Academy, що закінчила школу перша в своєму
класі. Юля буде навчатися в Єльському Університеті.
Парафіяльна діяльність: Президент Молодшого відділу УПЛ, співає в
парафіяльному хорі, чтець у церкві. Танцює в “Каштан”, співає в “Зорі”,
випускниця Української Школи, член комітету Маланка, волонтерка на
Фестивалі та Fish Fry та помічниця вчителя на Українських танцях.

Іван Міден,

син Ненсі та Марка. Іван є випускник Highland High
School, Medina. Іван буде навчатися в Ohio State University.
Парафіяльна діяльність: Вівтарний прислужник, віце-президент УПЛ,
Чтець, волотер на фестивалі.

Софія Шилінг,

дочка Анни і Фреда. Софія є випускниця Parma
Senior High School. Софія буде навчатися у Kent State University.
Парафіяльна діяльність: Співає в Українському хорі, секретарка УПЛ,
Чтець, волонтерка на фестивалі та Fish Fry. Приймала участь у
програмах на Таборі Всіх Святих та була молодшим помічником на
таборі.
*******

ПРИХОДЬТЕ КОЖНОЇ НЕДІЛІ З РОДИНОЮ НА БОГОСЛУЖІННЯ,
ТА БУДЬТЕ АКТИВНИМИ У ЖИТТІ НАШОÏ ПАРАФІÏ СВ. ВОЛОДИМИРА!
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