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Недiля 11 жовтня, 2020

2 Кор. 9:6-11
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Луки 5:1-11

Вісімнадцята Недiля по П’ятидесятниці

*******

Календар подій н а тижде нь 11 жовтня, 2020
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя

- Покрова Пресвятої Богородиці.
- 9:00 р. Божественна Літургія.
- 4:00 дня Чищення картоплі.
- 12:30 дня Вигoтoвлення кульoк для лiплення вареникiв.
- 4:00 веч. Вигoтoвлення вареникiв.
- 9:00 р. – 12:00 дня Рoзпрoдаж вареникiв.
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
- 11:00 р. – 5:00 веч. Наш парафіяльний Фестиваль Розпродажу Їжі.
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія
- 10:15 р. Україномовна Божественна Літургія.
*******

Увага для робітників вареників! Ми будемо робити вареники в цьому тижні,
14 і 15 жовтня. НАМ ПОТРІБНА ВАША ДОПОМОГА! В календарі подій є
графік роботи, будь ласка прийдіть і допоможіть.
*******

Хтo бажає вiтати кoгoсь з рiдних друзiв з Днем Нарoдження, абo з ювiлеєм, дуже
Вас прoсимo дати знати священикам. І ми з радістю привітаємо під кінець Літургії. Дуже
дякуємo.
*******
Ми щиро дякуємо всім вірним нашої парафії св. Володимира за щедрі
пожертви, під час пандемії, для фінансової стабільності нашої парафії. Ми
дякуємо всім, що надсилаєте пожертви поштою, жертвуєте по інтернету на
парафіяльній сторінці, або складаєте Ваші пожертви у неділю під час відправ.
Нехай Бог благословляє Вас за Вашу підтримку нашої парафії.
*******

Дякуємо! Ми щиро дякуємо п. Іванні Лоза та п. Галині Гуменюк, які під час літа та
осені за піклування клумбами навколо церкви, залу та Пам’ятника Голодомору. Нехай
Господь благословляє Вас за Вашу любов до нашої парафії.

*******
У 2024 році наша парафія буде відзначати 100-річчя парафії. Формується комітет для
складання планів багатогранного святкування. Запрошуємо всіх бажаючих долучатися до
цього комітету. Будь ласка, дайте знати, що ви бажаєте стати волонтером, голові
парафіяльної управи, Сергію Нагорному.
*******

Під час підготовки до Столітнього ювілею нашої парафії триває декілька проектів,
спрямованих на оновлення нашого храму. Минулого року було оновлено, пофарбовано офіс
та притвір. Декілька тижнів тому, було перефарбовано два бокові входи і одному з них було
покладено нову плитку. Ми щиро дякуємо п. Володимиру Гуменюку та п. Леоніду Чінкевичу
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за виконання цих робіт. Наступним нашим проектом є фарбування входів на хор і задню
стіну на хорі. Ми щиро дякуємо п. Володимиру Пензею за спонсорування фарби на цей
проект.

*******
З огляду на триваючу пандемію COVID, більшість парафіяльних заходів були
обмежені, або просто повністю призупинені. Дотримуючись усіх санкціонованих
державними органами обмежень та застосовуючи належні практики з охорони здоров’я, ми
починаємо відкривати певні заходи. Реєстрація проводиться в Інтернеті на уроки танців,
мистецтва, гончарства та бандури. Для отримання додаткової інформації, будь ласка,
зв'яжіться з Оксаною Логвинюк для танців (216) 246-7978, Уляною Возняк для гончарства
(440) 503-3947, Оксаною Коваль для уроків мистецтва (216) 744-4545, або Наталією Махлай
для Бандури (440) 915-1226. Танці, мистецтво та кераміка будуть нормально проводитися.
Уроки бандури обмежені онлайн-уроками.
*******

Український Фестиваль Розпродажу Їжі!
Наша парафія буде проводити, у суботу, 17 жовтня, фестиваль розпродажу
їжі починаючи з 11:00 р. до 5:00 веч. Додаткову інформацію можна знайти на
нашому веб-сайті та сторінці у Facebook. Якщо ви можете допомогти у підготовці до
цього фестивалю будь ласка зверніться до Андреї Мураль (440) 897-1847, або до
Михайла Наконечного. Будь ласка дайте знати про наш фестиваль всім
вашим рідним, друзям та сусідам!
*******

Покрова
Пресвятої Богородицi
Дорогі брати і сестри, 14 жовтня Свята наша Православна Церква святкує свято
Покрова Божої Матері. Це дивовижне явище Божої Матері сталося
протягом 10 століття в Влахернському храмі в Константи- нополі
(сучасний Стамбул), де збе- рігалося кілька її реліквій. У неділю,
14 жовтня, о четвертій годині ранку, святий Андрій Христа ради
юродивий, який за походженням був слов’янином, побачив, як
відкрився купол церкви, і увійшла Діва Марія, рухаючись у повітрі
над ним, сяючи і оточений ангелами та святими. Вона стала на
коліна і молилася зі сльозами за всіх християн у світі. Діва Марія
просила Свого Сина, Ісуса Христа, вислухати молитви всіх людей,
що благають Його і шукають Її захисту. Після завершення Її молитви вона підійшла
до вівтаря і продовжувала далі молитися. Згодом, вона огорнула Своїм омофором всіх
людей у церкві. Андрій звернувся до свого учня, святого Епіфанія, який стояв біля
нього, і запитав: “Бачиш, брате, Святу Богородицю, яка молиться за весь світ?”
Епіфаній відповів: “Так, Святий Отче, бачу це і жахаюся!”

*******

Христос посеред нас! Є i буде!
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