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Недiля 9 лютого, 2020

2 Тимофія 3:10-15
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Луки 18:10-14

Неділя про Митаря і Фарисея

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 16 лютого:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 3-тя група: Давид Ґрівс, Сергій Дунців, Денис Дунців.

*******

Розклад провідників у недiлю 16 лютого:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група: п. Донна Комінко, п. Донна Тіман.

*******

Календар подій н а тиждень 9 лютого, 2020
Неділя (сьогодні) - - Молодший відділ УПЛ після обох Літургій влаштовує каву та перекуску.

Пoнедiлoк
Вівторок
Середа

Четвер
П’ятниця
Субота

Неділя

- 4:30 дня. Урoки мистецтва.
- 7:00 веч. Засідання Парафіяльної Управи.
- Свято Трьох Святих.
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян.
- 4:00 веч. Чищення картоплі.
- 5:30 веч. Урoки Украïнських танцiв, бандури та мистецтва.
- 6:00 веч. – 8:00 веч. Вiдкрита бiблioтека.
- 12:30 дня Вигoтoвлення кульoк для лiплення вареникiв.
- 4:00 веч. Вигoтoвлення вареникiв.
- 9:00 р. – 12:00 дня Рoзпрoдаж вареникiв.
- Свято Стрітення Господнього.
- 9:00 р. Божественна Літургія.

- 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.

*******

Візьміть до уваги, що ми будемо робити вареники у цю середу та в четвер. Графік роботи є
в календарі подій. Як завжди, нам потрібно робітників. Запрошуємо нових робітників.

*******
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Вітаємо з Днем Народження п. Маркіяна Комічака, п. Таню Добронос, п. Ненсі Міден, п.
Варвару Врубель та п. Леоніда Чінкевіч. Нехай Господь благословляє іменинників міцним здоров’ям,
безмежним щастям на многая літа!

*******

Наші молитви та співчуття направлені до о. Романа Яцьків з родиною у зв’язку з
упокоєнням його батька, новопредставленого раба Божого о. Андрія, який був священиком в
Україні та буде похоавний у селі де він служив. Нехай Господь после йому вічний спочинок у
Його Небесному Царстві. Вічная Пам’ять!

*******

Дякуємо всім, хто минулого тижня у неділю, 2 лютого, прийшов на каву та смакували
смачними супами, які були приготовані одинадцятьма сім’ями. Ми зібрали 951 доларів, які будуть
передані Товариству Св. Андрія, організації, яка допомагає підтримувати супові кухні в Києві, Україна,
у яких харчуються бідні люди. Це був такий великий успіх, що ми сподіваємось зробити це щорічною
традицією!

*******

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 сьогодні після
англійської служби. 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.

*******

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.

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.

*******

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
Єi
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