Випуск No 21, 2 лютого, 2020 рoку Бoжoгo

Недiля 2 лютого, 2020

1 Тимофія 4:9-15
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Луки 19:1-10

Тридцять Третя Недiля
по П’ятидесятниці
Неділя про Закхея

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 9 лютого:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група: Лоґан Мрочка Лука Мрочка, Лендон Мрочка.

*******

Розклад провідників у недiлю 9 лютого:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 1-ша група: п. Віра Малиш, п. Христина Малиш.

*******

Календар подій н а тиждень 2 лютого, 2020
Неділя (сьогодні) - Після Літургії буде проходити кава з смачнимим супами.
Всі зібрані кошти підуть до їдалень в Україні

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.
- Молодший відділ УПЛ після обох Літургій влаштовує каву та перекуску.
- 10:15 р. Україномовна Божественна Літургія.

*******

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

*******
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НОВО-ВИБРАНІ ПАРАФІЯЛЬНІ УРЯДНИКИ
На минуло-недільних щорічних парафіяльних зборах, такі особистості були вибрані до:
Парафіяльної Управи: Ірина Дудяк, Ганс М. Гарасімчук, Марк Міден, Алекс Пігуляк (термiн 3 рoки).
Контрольної Комісії: Лєна Ґрінліф, Ольга Кері, Люся Лещук, Ненсі Міден і Лідія Середа.
Братчики / Сестрички: Англомовна Божественна Літургія: Ганс Гарасiмчук, Павло
Глагол, Михайло Джоґан, Марк Міден, Сергій Нагорний.
Україномовна Божественна Літургія: Михайлo Бoєчкo, Якiв Бурсу, Вoлoдимир Лoгвинюк, Степан
Дудяк, Сергій Нагорний, Василь Івахів, Лідія Шкурко та почесний член Йосип Побивайло.
Після Загальних Зборів Парафіяльна Рада вибрала таку нову Церковну Управу:

Голова Управи – Сергiй Нагoрний
Секретар – Алекс Пігуляк
1-ий Заступник – Джефрі Ґрінліф
Скарбник – Ганс Гарасімчук
2-ий Заступник – Михайло Наконечний
Фін. Секретар – Тамара Гост
Нехай Господь благословить ново – вибраних членів добрим здоров’ям та успіхами в їхній відданій
праці на Славу Божу, Його Святої Церкви та нашої Парафії святого Володимира. Многая Літа!

*******

Товариство Православного Духовенства у Великому Клівленді взялo на себе вiдпoвiдальнiсть
збирати пoжертви на прoведення святкoвих пoдiй та пiдтримувати Правoславнi мiсiï, щo є в нашiй
oкoлицi. Ми прoсимo Вас зрoбити свiй внесoк дo цих зусиль, жертвуючи на Тoвариствo. В свoю чергу
Ви станете «Жертвoдавцем» видання брoшури Вечірні Неділі Православ’я i всi пoжертви будуть
вживанi для пiдтримки мiсцевих Правoславних благoдiйних oрганiзацiй. Прoсимo запoвнити
аплiкацiю в сьoгoднiшньoму англoмoвнoму бюлетнi. Імена всіх жертводавців будуть надруковані під
назвою нашої парафії св. Володимира. Кінцева дата збір пожертв є 1 березня. В цьoму рoцi Недiля
Правoсла’я буде 8 березня i прoхoдитиме у Грецькiй Правoславнiй Церквi св. Димитрія на 22909
Center Ridge Road in Rocky River.

*******

Школа Бандури ім. Григорія Китастого, разом із талановитою групою Шпилясті Кобзарі, будуть мати
діалог про Культуру Бандури в Україні. Цей діалог буде проходити у нашій галереї, у середу, 5 лютого з 8:00
години вечора до 9:00 години вечора. Дискусія буде переважно в українській мові. Будуть прийматися
добровільні пожертви.

*******

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.

*******

Нам дуже потрібно волонтерів на Fry Fry. Ці вечері з рибою у нашій парафії проходять кілька років і є
дуже успішним і веселим заняттям у нашій парафії. Окрім заробітку для парафії, це спосіб познайомитись з
іншими парафіянами, і багато наших постійних клієнтів з нетерпінням чекають кожного тижня. Ці вечері
проходять протягом семи тижнів, починаючи з 28 лютого 2020 року. Обслуговування смажених риб триває з
4:30 дня до 7:00 вечора, але нам потрібна допомога поза цим часом, а також для виконання різних завдань,
необхідних для проведення цієї події. Якщо ви зацікавлені у волонтерстві, зв’яжіться з Марком Гост за номером
440-477-9670 або markhost@sbcglobal.net. Звертаючись, будь ласка, залиште своє ім’я, дні та час, коли б ви були
доступні, і з якими завданнями, які можуть бути зацікавлені у допомозі (наприклад, працювати у кухні,
приготувати, прибирання, обслуговування, бути на касі тощо). Україномовні парафіяни звертайтеся до о.
Михайла
Гонтарука
за
номером
440-886-1528
(домашній),
440-915-0069
(мобільний)
або
fr.michaelhontaruk@yahoo.com Крім того, у нас відбудуться збори на рахунок вечер з рибою після англійської
служби 9 лютого 2020 року. Якщо у вас є питання або хочете дізнатися більше, будь ласка, плануйте прийти на
засідання. Кілька з нас залишиться аж до закінчення української Літургії, щоб вирішити будь-які питання або
поспілкуватися з потенційними волонтерами.

*******

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

*******

Церковна Канцелярія працює: понеділок - п’ятниця,
10:00 ранку - 2:00 дня; тел. (440) 886 – 3223
3

