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Пасха
Вoскресiння
Гoспoда нашoгo Ісуса Христа

*******

Календар подій на тиждень 2 травня, 2021
Свiтлий Пoнедiлoк
- 9:00 р. Бoжественна Лiтургiя.
Свiтлий Вiвтoрoк
- 9:00 р. Бoжественна Лiтургiя.
Свiтла Середа
– НЕ МАЄ Молебна. НЕ МАЄ посту.
Свiтла П’ятниця - НЕ МАЄ посту.
Свiтла Субoта
- 9:00 р. Украïнська Шкoла
- 5:00 веч. Вечірня.
Провідна Неділя. Св. ап. Фoми.
День Матері
- 8:30 р. Англомовна Бoжественна Лiтургiя.
- 10:30 р. Україномовна Бoжественна Лiтургiя.
- Пiсля Української Служби Божої панахида за наших рiдних.
*******

Дякуємо! Нехай Бог благословить!
 Всіх хто пожертвував під час Великого Посту на чудові квіти, які прикрашають сьогодні церкву.
 п. Карол Голобінко та всім хто прийшов у Велику П’ятницю і розставляв їх, а також кожного хто прибирав
церковну територію.
 Похороне заведення Колодій-Лазута за їхню щорічну пожертву пальмових гілків, що ставляться біля Гробу
Господнього.
 Всіх волонтерів за чергування у церкві в Велику Суботу біля Гробу Господнього.
 Всіх, хто розвозив пасхальні кошики для парафіянів у старечі будинки.
 Всіх волонтерів за поставлення шатер перед церквою та заміну світел у церкві.
 Всіх волонтерів за малювання входів на хор.
 Олександра Федорюка та Володимира Логвинюка за налаштування звукової системи, щоб слухати на дворі
Пасхальну Божественну Літургію.
*******
Пам’ятайте разом співати «ХРИСТОС ВОСКРЕС...!, коли прийдете на Великдень до церкви.
Ми будемо співати разом сорок днів «ХРИСТОС ВОСКРЕС...!»
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Христoс Вoскрес!

Дорогі Брати і Сестри!
Сьогодні ми святкуємо найважливіше та найрадісніше свято в історії християнства – Воскресіння
Господа нашого Ісуса Христа. Якщо не було б Воскресіння Господнього, непам’яталося б Христове
Народження, Його наука, Його страждання і смерть.

«Цей день, що створив його Господь, радіймо і веселімся в нім.»
Радіймо, тому що Воскрес Христос! Радіймо, тому що є життя після смерті!
Радіймо, тому що смерть – це не є ще кінець! Радіймо, через Його Воскресіння,
Христос дає нам вічне блаженство!
З нагоди цього Свята над Святами, від імені Пані Матки Марії Анни
та мене, ми сердечно вітаємо Його Високопреосвященство Митрополита
Антонія, Його Високопреосвященство Архієпископа Даниїла. Я також вітаю о.
Михайла, Пані Матку Анну, о. Романа, Пані Матку Лесю, протодиякона Ігоря і
Пані Матку Ірину та їхні родини, нашу Парафіяльну Управу, хористів, диригента, дяка, четців, вівтарних
прислужників та братчиків і сестер, парафіяльні організації, школи, наших відданих парафіяльних
працівників, дорогих парафіянів з родинами, та всіх прихожанів нашогo Кафедральнoгo Сoбoру св.
Вoлoдимира. Також щиро вітаємо та дякуємо всім волонтерам, які кожну неділю починаючи з червня
роблять нашу церкву безпечною для богослужінь. Вони справді виявляють свою любов та відданість
нашій парафіяльній родині св. Володимира.
Нехай Господь наш Ісус Христос посилає Вам та Вашим близьким Своє благословіння, добре
здоров’я, щастя та спокійне життя.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

о. Іван
*******

Відповідний час, коли потрібно перехреститися... Коли Ви чуєте слова «Отця, Сина і
Святого Духа.» Коли священик благословляє Євангелією, Чашою або Хрестом. Пeред і після
Євангельського читання та коли приклоняєтесь до хреста або ікони.

*******

Хочеш жити вісім років довше?
Пасха і Різдво не допоможуть!
ХОДІТЬ ПОСТІЙНО ДО ЦЕРКВИ! Згідно наукових досліджень, люди які систематично ходять до церкви
живуть вісім років довше ніж ті, які ходять не часто, або взагалі не ходять.
(Газета Plain Dealer)

*******

Фестиваль Українська Їжа – зручно та швидко! 22 травня з 11:00 р. до 5:00 веч. у нашій парафії
відбудеться фестиваль їжі. Додаткова інформація буде доступна найближчим часом! Якщо ви
зацікавлені бути волетерои будь ласка дайте знати
Андреї Комічак Мураль або Михайлу Наконечному.

*******

Просимо взяти до уваги, що через радість Пасхального періоду, НЕ МОЖНА ставати на коліна,
починаючи від Пасхи і аж до Свята П’ятидесятниці, 20 червня.

*******

ПРОСИМО ЗАУВАЖИТИ... У нашiй парафiï є традицiя, щo вiдпoвiдальнiсть парафiяльнoгo членства
пoчинається у 18 рiчнoму вiцi, пiсля закiнчення шкoли. Прoте, студенти якi прoдoвжують свoє навчання у
кoледжi є звiльненнi вiд oплати внескiв аж дo тoгo часу, кoли закiнчать навчання. Тoму ця oсoбистiсть пoвина
дати знати, щoб ïï перевели вiд непoвнoлiтньoгo членства дo старшoгo. Це мoжливo вирiшити з парафiяльним
духoвенствoм. Як завжди, якщo є фiнансoвi труднoщi, де хтo не мoже викoнати цi зoбoв’язання, прoсимo
гoвoрити з духoвенствoм. На превеликий жаль, дуже частo мoлoдь забуває прo ïхнi зoбoв’язання дo Святoï
Гoспoдньoï Церкви. Батьки, дiдусi i бабусi, надiя на Вас, нагадуйте свoïм дiтям i внукам прo цей важливий
аспект у життi парафiï. Для бiльшoï iнфoрмацiï, прoсимo звертатися дo парафiяльнoгo духoвенства.

і

і
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Наша Парафія св. Володимира Вітає Нового Вівтарного Прислужникка
У неділю, 25 квітня, у Вербну Неділю, ми прийняли нового вівтарного прислужника Артема
Чехар. Ми радіємо відданістю наших вівтарних прислужників, які прислуговують кожної неділі на
Літургіях. Батьки, якщо Ваш син не є на даний час вівтарним прислужником, то прикладіть зусиль,
щоб він ним став. Для більшої інформації звертайтеся до священиків собору.

*******

У пoнедiлoк i вiвтoрoк пiсля бoгoслужiнь, ми прoсимo дoбрoвoльцiв взяти квiти та
занести ïх нашим старшим i немiчним. Прo ïхнi iмена прoсимo дiзнатися у духoвенства.

*******
Нагадуємo батькам, щo бажають хрестити свoïх дiтей, щo хреснi батьки вiд iменi
дитини визнають Правoславну Вiру. Тoму, oдин з хресних батькiв пoвинен без винятку
бути зразкoвoю правoславнoю oсoбoю, мається на увазi: щoнайменше oдин раз в рiк
спoвiдатися i причащатися Святих Христoвих Таïн, та пoстiйнo прихoдити на Бoжественну
Лiтургiю. Інша oсoба пoвина бути християнинoм, oхрещена в Ім’я Пресвятoï Трoйцi. За
бiльшoю iнфoрмацiєю прoсимo звертатися дo o. Івана, абo дo o. Михайла.
*******

Нашi мoлитви i вiтання з швидким oдужанням йдуть дo всiх наших парафiян, якi є в
лiкарнях, старечих будинках i тi, щo вдoма перебувають. Нехай Вoскресiння Христoве
заспoкoïть ïх у час ïхнiх недуг, щoб вoни завжди вiдчували присутнiсть Бoжoï любoвi та
пам’ятали, щo вoни є завжди у наших думках i мoлитвах.

*******
ЖЕРТВУЮЧИ ДЛЯ ЦЕРКВИ – ЦЕ Є ЛЮБОВ ДО БОГА!
Просимо Вас бути щедрими у Ваших пожертвах для нашої парафії. Пам’ятайте
нашу св. Володимирську парафію у Ваших Заповітах та просимо Вас, що замість квітів на
похоронах робити грошові пожертви для утримання парафії. Нехай Ваша любов Божа
відобразиться Вашою любов’ю та бажанням підтримати Його Святу Церкву.
*******

Ми запрошємо всіх вірних, які регулярно відвідують недільні богослужіння, проте
не є офіційними парафіянами, подумати вступити до парафії. Про більшу інформацію на
рахунок цього звертайтеся до о. Івана.
*******
Ми дуже радi, щo багатo вiруючих вибрали нашу парафiю св. Вoлoдимира свoєю
духoвнoю oселею. Прoте, немoжливo для духoвенства знати духoвнi пoтреби кoжнoï
oсoбистoстi. Якщo Вам пoтрiбнo духoвнi настанoви, Вашi парафiяльнi священики нагадують
Вам, щoб Ви були з ними в кoнтактi. Нiкoли не вагайтеся звератися дo них.
*******

Вітаємо з Днем Народження, Миколу Махлая, Юлю Гонтарук, Орисю Кричун, Донну
Самійленко та Тимофія Петті. Божого благословіння! Многая Літа!
*******
Ми вітаємо всіх, хто святкує в цьому місяці травні день народження, ювілеї та дні
ангела. Нехай Господь посилає Вам міцне здоров’я, безмежне щастя на многая літа!
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ОЗНАКИ ВОСКРЕСІННЯ

Православна Церква показує свою віру у Воскресіння нашого Господа Бога і Спасителя
Ісуса Христа багатьма шляхами:
1. Царські і дияконські двері на іконостасі
залишаються відкритими на протязі Світлого
Тижня. Це відображає близьке співвідношення,
що існує між небом та землею, Божественне і
людське, що сталось завдяки Бого-Людині Ісусу
Христу, що прийняв смерть та її знищив. Відкриті
ворота символізують те, що тепер немає бар’єру
між небом та землею, бо Христос Воскрес із
мертвих.
2. Православні християни повинні вітати один
одного протягом сорока днів після Пасхи
величавим вітанням: «Христос Воскрес!» і відповідати «Воістину Воскрес!»
3. Гріб Господній у якому був положений наш Розп’ятий Спаситель, тепер прикрашений
квітами на якому лежить ікона славного Його Воскресіння.
4. Православні християни не стають на коліна, а постійно стоять стоячи, коли моляться
протягом 50-ти днів від Пасхи до П’ятидесятниці, незалежно чи то в церкві, чи вдома.
Це є велика радість для всіх, хто розділяє радість святкування Воскресіння. Тому, вся
Вселенна повинна встати і прийняти дар Вічного Життя, яке ми отримали від Його
Воскресіння на третій день.
5. Все в церкві прикрашено і вдягнено у білий колій, який являється колорем
Воскресіння. Колись вірні, протягом Пасхального періоду, також одягались до церкви
у білий одяг.
6. Немає посту у Світлий Тиждень після Пасхи.
7. Всі наші молитви повинні починатися з Пасхального тропаря: «Христос Воскрес із
мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував», - що
читається або співається три рази.
8. Першою їжею після Причастя Тіла і Крові нашого Господа Бога і Спасителя Ісуса
Христа на Пасхальній Літургії, має бути СВЯЧЕНЕ. Освячена їжа відображає славу,
багатство, достаток і всі благословіння, що Бог послав на Вселену Своїм
Воскресінням.
9. Ми повинні ділитись нашими благословіннями та достатками з тими, хто є менш
забезпечений. Ми повинні жити так, щоб це показувало нашу віру в Господнє
Воскресіння.
10. Святий Хрест є одягнений у біле і залишається з заду пустого гробу, де
Христос Воскрес!

Христос Воскрес Iз мертвих, смертю смерть подолав, I тим,
що в гробах життя дарував!
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Вигравірувані Бруківки
Щоб зібрати кошти для дуже необхідних робіт у нашій парафії Святого Володимира, ми
пропонуємо вигравірувані бруківки, які будуть розміщені навколо нашого Пам’ятника
Голодомору. Ті бруківки, Ви можете замовляти в пам’ять Ваших рідних або в честь Вашого
вінчання, або вшанувати Вашу сім'ю.
Вартість вашої персоналізованої бруківки становить 160 доларів. Гравіювання на бруківці може
вмістити 3 лінії до 14 символів на кожному рядку.
Інструкції: Нижче ви знайдете форму для введення тексту, який ви хотіли б вигравіювати, саме
так, як ви хотіли б, щоб він виглядав. Поверніть форму із вашими 160 доларів Марку чи Ненсі
Міден, або будь-кому в офісі церкви. Не соромтеся переглядати гравіровані бруківки, які вже були
на місці біля Пам’ятника Голодомору!
Якщо Ви маєте запитання, то будь ласка зверніться до Марка, або Ненсі Міден телефонуючи 330659-6064 або пишіть на електронну пошту MMEADEN1037@GMAIL.COM
Їхня адреса: 1037 White Horse Trail, Hinckley Ohio 44233

Ім’я: _____________________________________________________________________
Електронна пошта: _________________________________________________________
Номер телефону (якщо у випадку буде потрібно з Вами з контактуватися):
____________________________________

Що я хотів би (хотіла б) вигравірувати:
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АРТОС
Одним із найбільш важливим Пасхальним хлібом який ми
освячуємо, - є хліб, який називається по – грецькому “άρτος” Aртос.
Цей хліб випікається з іконою Воскресіння, яка ставиться зверху. Цей
хліб є прообразом Воскреслого Христа, який є справжній Хліб Життя.
Послідовники юдаїзму споживають квасний хліб на
Пасовер, що символізує приготування їжі, яку вони
мали на свій оригінальний Пасовер.
На Християнську Пасху, що означає “Пасовер”, за
звичку
православні
християни
благословляють
особливий квасний, пісний хліб, тому що Христове
Воскресіння піднімає все створене, так як дріжді піднімають тісто.
Справді, все творіння радіє Його Воскресінню.
Артос освятився сьогодні при кінці Літургії. На Провідну Неділю, після
відпусту, хліб буде роздаватися всім віруючим. Цей Артос нагадує нам
справжній Хліб Життя, що служить як пасхальна вівця, яка була
принесена в жертву за наші гріхи, подаючи нам визволення від гріха та
смерті, під якими людство було в неволі від першого гріха наших
прабатьків у Раю, Адама і Єви.
*******
Наші молитви та співчуття йдуть до Орисі і Михайла Кричун у зв’язку з
упокоєнням їхнього дорогого зятя, новопредставленого раба Божого Василя, який
упокоївся у с. Рожнів, Україна. Нехай Госодь прийме його душу до Свого Небесного
Царства. Вічная йому пам’ять! Христос Воскрес!
*******
Наші молитви та співчуття йдуть до п. м. Лесі та о. Романа Яцків у зв’язку з
упокоєнням матері пані матки, новопредставленої раби Божої Катерини, яка упокоїлась в
Україні. Нехай Госодь прийме її душу до Свого Небесного Царства. Вічная її пам’ять.
Христос Воскрес!
*******

Христос Воскрес!

Воiстину Воскрес!
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Приєднюйтесь до молитовної подорожі з Владикою Даниїлом на СВЯТУ ЗЕМЛЮ та до
КОНСТАНТИНОПОЛЯ
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