Випуск No 2, 22 вересня, 2019 рoку Бoжoгo

Недiля 22 вересня, 2019

1 Кор. 1:21-2:4; Гал. 6:11-18 - Матвія 22:1-14; Ioана 3:13-17
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Чотирнадцята
Недiля по П’ятидесятниці
Недiля перед Воздвиженням

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 29 вересня:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група:
Лоґан, Лука, Лендон Мрочка.
Розклад провідників у недiлю 29 вересня:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група:
п. Віра Малиш, п. Христина Малиш.

*******

Календар подій н а тижде нь 22 вересня, 2019
Неділя (сьогодні) - Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску після Літургій.
Понеділок
- 4:30 дня Урoки мистецтва.
- 6:00 веч. засідання Старшого Відділу УПЛ. Вечеря.
Середа
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
- 5:00 веч. Урoки Украïнських танцiв, бандури та мистецтва.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. Вiдкрита бiблioтека.
П’ятниця
- Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього
- 9:00 р. Божественна Літургія. (день строгоого посту)
Субота
- 9:00 р. Українська Школа.
- 9:00 р. – 12:30 дня відкрита бібліотека.
Неділя
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія.
- 10:15 р. Україномoвна Бoжественна Лiтургiя.
- Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску після Літургій.

*******

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.

*******

Наш Старший Відділ УПЛ запршує на засідання з вечерою, що буде завтра, у понеділок, 23 вересня в
6:00 вечора. Просимо приєднуйтесь до цієї енергійної церковної організації. Для більшої інформації зверніться
до п. Донни Комінко, або до Меланії Наконечної спів-головів цієї організації.

*******

Батьки, майте на увазi, щo Вашi дiти, віком 8 років, якi бажають oтримати Таïнствo першoï Святoï
Спoвiдi у 2019 р. пoвинi зареєструватися дo 6 жoвтня. Для бiльшoï iнфoрмацiï звертайтеся дo п. Мар’яни
Шклярик.

*******

ЧИ ВИ ЗАПЛАТИЛИ СВОЇ ВНЕСКИ ЗА 2019 РІК? ЯКЩО ВИ МАЄТЕ ЯКІСЬ ЗАПИТАННЯ,
ТО ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЦЕРКОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ.

*******

Всі є запрошені на першу каву і перекуску у новому церковному році сьогодні,
у неділю 22 вересня!
Це буде сніданок-обід з презентацією від Тамари Гост і Лесі Махлай про їхню цього літню OCMC місійну
подорож до Індонезії. Вони будуть показувати фотографії і говоритимуть про зростаючу церкву в Індонезії та
важливість місійної роботи. Перекуска та презентація буде після обох Літургій.

*******

2

Вітаємо з Днем Народження п. Патрісію Бури, Петра Гонтарука-Левко, Зоряну
Жучик, Романа Крив’яка, Назара Луцяка, Лесю Махлай, Алекса Шилінг і Даниїла Варбел.
Нехай Господь благословляє іменинників міцним здоров’ям, щастям та всіма
благами. Многая Літа!

*******

“Я щиро вдячний за вітання мене з Днем Народження та за смачний торт минулої неділі
після Служби Божої на полуденку. Також дякую за картки та телефоні дзвінки. Нехай Бог
всіх вас благословить.”
- о. Іван

*******

Дякую п. Сергію Нагорному за приготування смачного чилі та всім хто допоміг та приніс їжу
для пікніку минулої неділі. Також дякую всім, хто допомагав все робити перед пікніком та після нього.
Ваша співпраця була чудовою, всі дуже смакували смачною їжею та мали добрий час. Нехай Бог всіх
вас благословить.
о. Іван

*******

Жіночий Ансамбль Зоря запрошує віх дівчат віком від 11 років і старших, на День Відкритих Дверей, у
неділю 13-го жовтня, у Студіо Каштану у Астродомі при соборi св. Йосафата. Триватиме від 2:30-5:30 по обіді.
Прийдіть, послухайте, та поспівайте разом з нами! За додатковою інформацією звертатися до НаталіЇ Б. Махлай,
nbmahlay@yahoo.com, (440) 915-4691.

*******

Наша Група Вареників буде робити вареники у середу і четвер, 2 і 3 жовтня. Будь ласка
прийдіть нам на допомогу. Маймо на увазі, чим більше людей прийде нам на допомогу, тим скоріше
ми все зробимо.

*******
Новини Парафіяльної Бібліотеки
Наша Свято-Володимирська Бібіотека продовжує своє функціонування кожної середи
у вечері та по суботах під час шкільного дня.
В цьому місяці, 9 вересня, припало 250 років – з дня народження Івана Петровича
Котляревського, видатного класика модерної української літератури та мови. Його
славозвісна “Енеїда”, і перлина національної драматургії “Наталка Полтавка” чарують наших
сучасників, щедро несуть нам радість і красу. Тарас Шевченко писав за І. Котляревського
так:
Буде, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з небес сяє,
Тебе не забудуть!
Ми щиро дякуємо п. Володимиру Сухин-Рінг за дар книг: “Повне зібрання творів”
Івана Котляревського, i “Енеїда” П. Вергілія Марон в дванадцяти книгах з латинської
переклав Михайло Білик.
Просимо всіх відвідувати нашу бібліотеку у Свято-Володимирському Культурному
Осередку Парма, Огайо. Всі є запрошені, як парафіяни, так і вся Українська громада.
Галина Норка
*******
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.

*******

Христос посеред нас! Є i буде!
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