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Недiля 26 січня, 2020

Ефесян 4:7-13
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Матвія 4:12-17

Тридцять Друга Недiля
по П’ятидесятниці
Неділя по Богоявлені

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 2 лютого:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група: Яків Відмор, Тайлер Відмор.

*******

Розклад провідників у недiлю 2 лютого:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 6-та група: п. Бетті Щербак, п. Джозефін Терек.

*******

Календар подій н а тиждень 26 січня, 2020
Неділя (сьогодні) – Після Літургії Загальні Парафіяльні Збори.

Пoнедiлoк
Середа

Субота
Неділя

- 4:30 дня. Урoки мистецтва.
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян.
- 5:30 веч. Урoки Украïнських танцiв, бандури та мистецтва.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. Вiдкрита бiблioтека.
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
- 9:30 р. – 12:30 дня вiдкрита бiблioтека.
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія.
- Між Літургіями присяга Парафіяльної Управи, Ревізійної Комісії,
Братчиків і Сестричок.
- 10:15 р. Україномовна Божественна Літургія.
- Після обох Літургій буде проходити кава з смачнимим супами.
Всі зібрані кошти підуть до їдалень в Україні (див. в окремий додаток)

*******

Хтo бажає вiтати кoгoсь з рiдних друзiв з Днем Нарoдження, абo з 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.

*******

Квитки – Boosters нашого Табору Всіх Святих, які продаються щорічно для допомоги збільшення фонду
для утримання Табору, - є зараз на продаж. За придбанням квитків, просимо звертатися до п. Христини
Богуславської Бровн. Є oбмежена кiлькiсть квиткiв. Не чекайте дoвгo, бo будете рoзчарoванi!

*******

Після Різдвяних свят, наша парафія хоче відновити біблійні навчання і проводити класи про загальне
вивчення нашої Православної віри. Це є навчання для всіх зацікавлених. Будь ласка дайте знати о. Михайлу
(fr.mochaelhontaruk@yahoo.com), диякону Ігорю (imahlay@yahoo.com), або Лісі Раян (liralex@gmail.com). Ми
хотіли б знати ваші умови дня, часу, теми та в якій мові.

*******

Жіночий Вокальний Ансамбль ЗОРЯ запрошує дівчат від 11-го віку на Дні Відкритих Дверей:
1) У неділю 26-го січня, 2020 р., від 2:30 до 4:00 по обіді, 2) І у неділю 9-го лютого, 2020 р., від 2:30
до 5:30 по обіді, v студії школи танцю, “Каштан’’, у aстродомі при соборі св. Йосафата у Пармі, Огайо.
З запитаннями звертатися до Наталії Б. Махлай, 440.915.4691, або nbmahlay@ucaacle.org

*******

-

Дякуємо!
Всім хто пожертвував їжу, допомагав та був минулої неділі на полуденку після Богоявленської
Божественної Літургії. Дякуємо всім за жертовність, було зібрано $1,052.00 нa Благодійний Фонд нашої
парафії.

*******
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Нехай Боже благословіння буде над Дебі Нааб і Тері Руней, які вчора поєднали їхні серця у
таїнстві Святого Вінчання. Многая Літа!

*******

Вітаємо з Днем Народження Ярослава Бобків, Олену Борис, Адріана Івана Луцяка, Алекса
Погуляя та Ларису Павук Рос. Нехай Бог благословляє імениників міцним здоров’ям, безмежним
щастям та всіма достатками. Многая Літа!

*******

Вітання і Боже благословіння нехай буде над протодияконом Ігорем та пані маткою Іриною, які сьогодні
святкують їхній 35 літній ювілей одруження. Ми дякуємо їм за любов та відданість до нашої Святої Церкви і
молимось, щоб Бог благословляв їх міцним здоров’ям і щастям на Многая Літа!

*******

Життя преподобного Антонія Великого (251-†356)
Пустельник і засновник чернецтва народився в родині заможних коптів у єгипетському
містечку Комі. Коли йому виповнилось двадцять і померли батьки, Антоній залишився із малолітньою
сестрою. Якось у храмі він почув: "Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим
роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди
вслід за Мною" (Мф. 19, 21), а згодом - "Отож, не журіться про
завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний
день має досить своєї турботи" (Мф. 6, 34). Вирішивши
дотримувати слів Євангелія Антоній роздав усе своє бідним, а
сестру віддав на виховання незайманим дівам (монахиням). Сам
же поселився неподалік міста разом із невідомим старцем.
Згодом Антоній піде у Фіваїдську пустелю.
Спочатку пустельник жив у гробових печерах поблизу
Коми, а потім - на руїнах фортеці на березі Нілу. Там він провів
близько двадцяти років, лиш зрідка приймаючи в себе людей.
Тут його спокушав нечистий, але святий наклав на себе
все важчі обітниці. Коли ж сили Антонія майже вичерпались,
йому з'явився Христос, промовивши, що весь час Він був поруч.
Відлюдність і обітниці прославили Антонія - до нього все
частіше стали приходити люди і деякі з них стали наслідувати
його. Врешті, 305 року Антоній припинив відлюдництво, щоби
організувати перший християнський монастир.
Під час переслідувань імператором Максиміліаном, святий навідався у Олександрію,
підтримавши християн. А тоді - пішов ще далі, оселившись на берегах Червоного моря, де сам засівав
поле для їжі.
Минуло 70 років. Святий зустрівся з іншим відлюдником - Павлом Фівейським. Той повів, що
переслідування християн скінчились, проте новою небезпекою стало аріанство.
І знову він поїхав до Олександрії, де засудив єресь Арія і відкинув чутки, буцімто він сам
аріанин.
Останні сили покинули старця. Разом з двома учнями він повернувся в пустелю, де й помер
у віці 107 років. За його наказом, поховали Антонія в невідомому місці, щоб ніхто не міг поклонятись
останкам.
Та імператор Юстиніан віднайшов могилу і урочисто переніс мощі до Олександрії. Звідти вони
помандрували в Константинополь і тепер знаходяться у Франції.
До нас дійшло безліч цитат великого пустельника, зокрема такі:
"Хто
не
зможе
прижитись
із
людьми,
не
справиться
і
з
самотністю".
"До раю не потрапить той, кого не спокушали. Забери спокусу - і ніхто не отримає спасіння".
"Нікому не пропонуй того, нікого не вчи того, чого колись сам не виконав на ділі".
"Не вважай себе мудрим: інакше гордістю вознесеться душа твоя, і ти впадеш в руки ворогів твоїх".
Пам'ять святого Антонія Великого вшановується 30 січня.

є
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У неділю, 2 лютого, після обох Літургій, під час кави, буде
куштування смачними супами (Souper Bowl Sunday). Усі ваші
пожертви, які будуть спрямовані для їдалень в Україні, якими
опікується Свята наша Українська Православна Церква США,
через Товариство св. Андрія.
Якщо ви хочете зареєструватися, щоб принести суп, зверніться
до Лесі Махлай (440) 582-1051 або lesiamahlay@gmail.com)
або Христини Логвинюк (216) 246-0937 або
c.logvynyuk@gmail.com
*******

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

*******
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.

*******

Церковна Канцелярія працює: понеділок - п’ятниця,
10:00 ранку - 2:00 дня; тел. (440) 886 – 3223
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