Випуск No 3, 29 вересня, 2019 рoку Бoжoгo

Недiля 29 вересня, 2019

2 Кор. 4:6-15; Гал. 6:16-20 - Матвія 22:35-46; Марка 8:34-9:1
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П’ятнадцята
Недiля по П’ятидесятниці
Недiля після Воздвиження

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 29 вересня:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група:
Давид Ґрівс, Сергій Дунців, Денис Дунців.
Розклад провідників у недiлю 29 вересня:
Англомовна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група:
п. Ганс Гарасімчук, п. Рон Тіман, п. Марія Анна Шклярик.

*******

Календар подій н а тижде нь 29 вересня, 2019
Неділя (сьогодні) - Молодший відділ УПЛ влаштовує каву і перекуску після Літургій.
Понеділок
- 4:30 дня Урoки мистецтва.
Середа
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
- 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.
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.

*******

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.

*******

Наша Група Вареників буде робити вареники у цю середу та в 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.

*******

Парафія Української Греко-Католицької Церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що у Солоні 27275
Аврора Роад, запрошує наших парафіян на їхній щорічний Український Фестиваль у неділю, 6 жовтня. Фестиваль
розпочнеться з 1:00 год. дня.

*******

Ми щиро дякуємо квітникарю Павлак, що розташований за адресою 5264 Стейт Роад у Пармі
за пожертвування квітів і прикрашення Xреста на Свято Воздвиження.
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Вітаємо з Днем Народження п. Івана Норка, п. Степана Добронос і п. Наталю Боєчко.
Нехай Господь благословляє іменинників міцним здоров’ям, щастям та всіма благами.
Многая Літа!

*******

Нехай Боже благословіння буде над Андрієм Дудяк, який минулої неділі, 22
вересня отримав Святі Таїнства Хрещення і Миропомазання. Він є новонароджений син
Миколи та Ірини та внук Степана та Ірини Дудяк. Многая Літа!

*******

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.

*******

Наші молитви і співчуття йдуть до родин:
- Новопредставленої раби Божої Віри Дем’янюк, яка упокоїлась у неділю, 22 вересня на 94 році життя.
Всі похороні відправи були відслужені у Церкві-Пам’ятник св. Андрія у Савт Бавнд Бруці Н. Дж.
- Новопредставленої раби Божої Олександри Самоха, яка упокоїлась у понеділок, 23 вересня, на 86
році життя після довгої недуги. Похорон було відслужено у нашій церкву минулої п’ятниці.
Обоє померші раби Божі, перед їхніми недугами, були активними у житті нашої парафії. Нехай
Господь прийме їхні душі до Свого Небесного Царства. Вічная їм пам’ять.

*******

Міжнародний Громадський День Клівленда, Неділя, 6 жовтня, з 11:00 ранку до 4:30 дня у Музеї
Мистецтв Клівленду
Цей безкоштовний щорічний фестиваль – це день шанування вашої спадщини. День включає музичні
та танцювальні вистави, мистецькі заходи на будь-які тематики, культурні експозиції та діалоги, в яких
представлені члени глобальної громади нашого міста, об'єднуючи їх у контексті світової колекції мистецтва
музею. Серед виконавців буде наш український жіночий вокальний ансамбль «Зоря». Цей день також включає
церемонію натуралізації та лінійку короткометражних фільмів з Нью-Йоркського міжнародного дитячого
кінофестивалю.

*******

Правоcлавна Молодіжна Організація
(Orthodoxy on Tap), у п’ятницю, 4 жовтня в
7:00 год. веч. буде мати засідання у
парафії Грецької Православної Церкви
Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Доповідачем буде колегія православних
навернених - молодих людей, які будуть
розказувати свої історії та подорожі.
*******

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:
Будеш, 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
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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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