Випуск No 24, 23 лютого, 2020 рoку Бoжoгo

Недiля 23 лютого, 2020

1 Коринтян 8:8-9:2
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Матвія 25:31-46

Неділя Страшного Суду
М’ясопусна Неділя

Розклад вівтарних прислужників у недiлю 1 березня:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 2-га група: Лоґан Мрочка, Лука Мрочка, Лендон Мрочка.
Україномовна Божественна Літургія: 2-га група: Алекс Шилінг, Богдан Виговський, Матвій Жучик.

*******
Розклад провідників у недiлю 1 березня:
Англoмoвна Бoжественна Лiтургiя: 4-та група: п. Донна Тук, п. Марія Павлишин.

*******

Календар подій н а тиждень 23 лютого, 2020
Неділя (сьогодні) - Молодший відділ УПЛ після обох Літургій влаштовує каву та перекуску.

Пoнедiлoк
Середа

Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя

- 4:30 дня. Урoки мистецтва.
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян.
- 4:00 дня 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. (ПОТРІБНО ДОПОМОГУ)
- 9:00 р. – 12:00 дня Рoзпрoдаж вареникiв.
- 4:30 дня – 7:00 веч. Fish Fry вечеря. (ПОТРІБНО ДОПОМОГУ)
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
- 9:30 р. – 12:30 дня вiдкрита бiблioтека.

- 8:00 р. Сповідь.
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія.
- 9:45 р. Недільна Школа.
- 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.

*******

Рибні вечері та робота з варениками у Великому пості будуть щотижневим заробітком для
нашої парафії. Вони незадовго розпочинають їхню роботу. Потрібно дуже багато волонтерів, щоб ці
проекти були успішними. Будь ласка станьте волонтером. Дуже приємно бачити як діти з батьками
разом працюють. Графік роботи завжди буде розміщено у Календарі Подій. Якщо Ви маєте якісь
запитання щодо рибних вечер, то будь ласка зверніться до Марка Гост.

*******

У понеділок, 17 лютого, 13 жителів Дому св. Едварда з Феірлавн, Огайо раз з їхнім священиком о.
Давидом Новак відвідали нашу церкву, де о. Іван разом з о. Михайлом провели їм екскурсію та розказали про
Православну Віру. Після екскурсії, була для них кава і солодке, що завершило приємне відвідування Парми. Ми
щиро дякуємо п. Доні Тук, Меланії Наконечні та Пані Матці Марії Анні за пригощання гостей.

*******
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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.

*******

Вітаємо з Золотим Весільним Ювілеєм – 50 років одруження – Беті і Григорія Щербак. Ми щиро дякуємо
їм за їхню любов та відданість до нашої Свято-Володимирської парафії. Многая Літа!

*******

Протягом Великого Посту, Православна Церква, на особливому богослужінні «Сорокоусти» молиться
за померших. У нашій парафії це бoгoслужiння рoзпoчнеться служитися у п’ятницю, 6 березня, 2020 р. Це
богослужіння буде служитися кожної п’ятниці о 5:00 вечора. Якщо Ви бажаєте, щоб ми молилися за упокій Ваших
рідних, то просимо дати їхні імена священнoслужителям: о. Івану, о. Михайлу, або парафіяльній секретарці п.
Лідії Шкурко. Списoк Ваших пoмерлих рiдних Ви пoвиннi пoдавати кoжнoгo рoку духoвенству. В канцелярiï Ви
мoжете придбати спецiальнi кoнверти. Будь ласка пишiть чiткo iмена Ваших пoмерших рoдичiв.

*******

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.

*******

Вітаємо з Днем Народження Світлану Вальницьку, Джонатана Ґрівс, Ганса Гарасімчука та
Рілей Гарасімчук. Нехай Господь благословляє іменинників міцним здоров’ям, безмежним щастям на
многая літа!

*******

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!

*******

і
Сьогоднішня неділя – третя з тих, що готують нас до Великого посту. Зветься вона “Неділею про
Страшний суд” і походить від Євангельського читання про майбутній суд, що чекає на всіх живих і мертвих. Це
нагадування кожному: хочемо цього чи ні, але ми народжені для вічності, і
тимчасове земне життя є лише підготовкою до неї. Перетнувши межу вічності,
ми складатимемо важкий іспит за ті роки, які були надані нам у цьому світі для
того, щоб втілити Правду Божу.
Незадовго перед взяттям під варту в Христа трапилася важлива
розмова з апостолами. Востаннє Син Божий проповідував у Єрусалимському
Храмі, а потім, коли Господь сидів з учнями на горі Оливній, вони запитали Його
про ознаки руйнування Єрусалима та майбутнього кінця Світу.
Серед ознак останніх днів Спаситель зауважив: “Багато прийдуть під
іменем Моїм, і будуть казати “Я – Христос”, і багатьох спокусять. Також почуєте
про війни і воєнні чутки. Дивіться, не жахайтеся, бо належить усьому цьому
бути, але це – ще не кінець; бо повстане народ на народ, і царство на царство;
і будуть голод, мор і землетруси місцями. Усе ж це – початок хвороб… Тоді
видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас; і зненавидять вас усі народи за
Ім’я Моє; і тоді бага то хто спокуситься; і видаватимуть одне одного, і
зненавидять одне одного; і багато лжепророків повстане і багатьох спокусять; і
через збільшення беззаконня в багатьох охолоне любов; хто ж витерпить до
кінця – той спасеться...”
Людство завжди цікавило питання: коли ж настане Кінець Світу? “Про
день цей і годину не знає ніхто, – відповідає в Євангелії Христос, – навіть Ангели Небесні, а тільки Отець Мій
один”.
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Головний зміст цього дня складає уривок з Євангелія від Матвія, в якому Господь Ісус Христос такими
словами розкриває нам духовний зміст Страшного Суду: “…Коли ж прийде Син Людський у славі Своїй, і всі святі
ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави Своєї; і зберуться перед Ним усі народи, і Він відокремить одних від
других, як пастир відокремлює овець від козлів; і поставить овець праворуч Себе, а козлів – ліворуч. Тоді скаже
Цар тим, що праворуч Нього: “Прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте Царство, приготовлене вам від
заснування світу. Бо Я голодував, і ви нагодували Мене; знемагав від спраги, і ви напоїли Мене; чужинцем був,
і ви прийняли Мене; був нагим, і ви зодягнули Мене; був хворим, і ви піклувалися Мною; у в’язниці був, і ви
відвідали Мене”. Тоді праведники скажуть Йому у відповідь: “Господи, коли ми бачили Тебе голодним і
нагодували, спраглим і напоїли? Коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли? Або нагим і одягнули? Коли ми
бачили Тебе хворим або у в’язниці і відвідали Тебе?” І Цар скаже їм у відповідь: “Істинно кажу вам: так, як ви
зробили це одному з цих братів Моїх менших, те зробили Мені!” (Мф. 25:31-46).
Зараз дуже модно вираховувати дату Апокаліпсису. Але набагато важливіше не знати його дати, а бути
готовими до нього повсякчасно, адже, як зауважив Христос, про день і час той ніхто не знає достеменно, окрім
Бога. Тим часом Апокаліпсис відбувається постійно – це індивідуальний кінець світу та суд Божий, який
переживає кожна людина, що забула про Свого Творця. Тож щодня і щомиті пам’ятаймо про Бога та
підтверджуймо нашу віру відповідними справами, привносячи в цей світ добро, любов, красу та гармонію. І не
забуваймо: Страшний Суд рано чи пізно відбудеться. Але на ньому нас не питатимуть, чи визнаємо ми себе
сумлінними християнами. Там просто подивляться на те, чи дослухалися ми в житті голосу нашої совісті, чи
співіснували з іншими за Законом Божої Любові, і що саме – добро чи зло – заподіяли ми тим, хто опинився на
нашому життєвому шляху.
Також не забуваймо: ця неділя зветься м’ясопусною, бо від понеділка православні припиняють
вживання м’яса. Наступний тиждень називаться Сиропусним, під час якої православні відвідують своїх друзів і
родичів та взаємно просять вибачення за всі провини й образи. Звичайно, зробити це неформально – важко, і
як влучно сказав один психолог, прощення – це не вимовлене слово, але довгий і непростий шлях. Та нам вкрай
необхідно хоча б його розпочати, адже тільки це дозволить нам з чистим сумлінням читати слова молитви
Господньої – “І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим”.

*******

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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