Випуск No 39, 9 червня, 2019 рoку Бoжoгo

Недiля 9 червня, 2019

Дії 20:16-36
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Іоана 17:1-13

Недiля Святих Отцiв Першого
Вселенського Собору
Неділя після Вознесіння

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 16 червня:
Одна двомовна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група:
Яків Відмор, Тайлер Відмор.
Розклад провідників у недiлю 16 червня:
Одна двомовна Бoжественна Лiтургiя: 4-та група:
п. Марія Павлишин, п. Донна Тук.

*******

Календар подій н а тижде нь 9 червня, 2019
Понеділок
Середа
Субота
Неділя

- 9:30 р. – 12:00 дня Початок Літньої Церковної Школи.
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
- 4:15 дня Сповідь для дітей Першої Святої Сповіді та їхніх батьків.
- 5:00 веч. Вечірня.
- П’ятидесятниця. День Святої Тройці. Зелені Свята.
- 9:00 р. Одна Двомовна 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 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.

*******

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
можна отримати сьогодні від священиків, або Ви можете зареєструвати Вашу дитину прямо завтра
перед початком школи.

*******

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.

*******
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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 Оксану Логвинюк, Діану Шакуру, Юлю Боднар, Анну Роб та
Люсю Комічак. Всім Божого благословіння! 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.

*******

У неділю, 28 липня, на свято св. Володимира, наша парафія св. Володимира відзначатиме 95-річчя з
моменту заснування в 1924 році в Тремонті.
Наші святкування 28 липня очолюватимуть Його Високопреосвященство Митрополит Антоній і Його
Високопреосвященство Архиєпископ Даниїл. Після архієрейської Божественної Літургії у нашому парафіяльному
залі відбудеться святковий банкет. Квитки на банкет можна придбати в парафіяльному офісі (шкільний будинок)
з понеділка по п'ятницю з 10:00 р до 2:00 дня. Квитки також доступні по неділях в церковному офісі у церкві
після літургій на першій Літургії від Сергія Нагорного та Марії Анни Шклярик та від Якова Бурсу на другій Літургії.
Квитки є безкоштовні і є для того, щоб наш кухонний персонал знав, на скільки осіб їм потрібно готувати
обід, тому кожний повинен мати квиток. Можна зарезервувати столи на вісім осіб.
Під час бенкету, на спеціальних столах, будуть збиратися на цю подію пожертви.
Ця річниця - чудова можливість заохотити колишніх парафіян до участі і згадати своїх батьків, бабусь і
дідусів, які працювали з такою відданістю Господу і Його Святій Церкві.

*******

Вітаємо Анастасію Ґросман, донечку Др. Володимира і Люди, яка нещодавно закінчила
Hiram College з освітою з екологічних досліджень. 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.

*******

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.

*******
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