Випуск No 11, 30 травня, 2021 рoку Бoжoгo

Недiля, 30 травня, 2021

Дiяння 11:19-26, 29-30
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Іоана 4:5-42

Недiля
Про Самарянку

Календар подій на тиждень 30 травня, 2021
Понеділок – День Пам’яті
- 8:00 р. Індивідуальні панахиди на Brooklyn Heights цвинтарі.
- 9:00 р. Загальна Панахида біля Головного Хреста
Середа
- 8:30 р. Мoлебен за здoрoв’я хвoрих парафiян.
Субота
- 3:00 дня Священики у церкві проводитимуть клас для дітей по підготовці до першої Сповіді.
Неділя
- 8:30 р. Англомовна Бoжественна Лiтургiя.
- 10:30 р. Україномовна Бoжественна Лiтургiя.
*******
БАТЬКИ: Просимо Вас взяти до уваги та відмітити у своєму календарі такі дати для молоді.

Таборування на Таборі Всіх Святих
5 липня – 9 липня Табiр для дітей віком 10-13 років.
11 – 16 липня: Молодіжна Коференція віком 14-18 років.
8 – 11 серпня: Мама, Тато і Я (вік 4-9 років та їхніх батьків)
13–16 серпня: програма св. Миколая (для молоді з обмеженими можливостями (вiк 9-19))
Парафіяльні стипендії є для кваліфікованих парафіян.
За аплікаціями звертайтеся до духовенства.
*******

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.

*******

ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЄМО ТА СКОРБИМО!
У середу, 26 травня, була шоста рiчниця
упoкoєння в Гoспoдi, Панi Матки Анни Ганькевич. 55
рoкiв, вoна вiдавала свoю енергiю, любoв та
вiдданiсть Бoгу i нашiй парафiï св. Вoлoдимира. Ïï
вiдсутнiсть вiдчуваємo всi, хтo ïï знав та пoважав. Вiчная ïï
Пам’ять!
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Наші молитви і співчуття йдуть до родини новопредставленої раби
Божої Александри Федченко, яка упокоїлась у неділю, 23 травня на 81 році
життя. Похорон було відслужено у середу від нашої церкви. Раба Божа Алехандра,
постійно приходила на Божественну Літургію. Вона належала до нашої Групи
Вареників. Нехай Господь пошле її вічний спочинок у Його Небесному Царстві.
Вічная її пам’ять!
*******
Вітаємо протодиякона Ігоря Махлая, якому вчора під час випускного у СвятоСофіївській Богословській Семінарії було вручено наукового ступеня Магістра Богослів’я.
Многая літа!
*******

Ми дякуємо Андреї Комічак Мураль, Михайлу Наконечному та всім волонтерам за
успішний фестиваль розпродажу їжі. Нехай Господь благословляє всіх на Многая Літа!

*******
Просимо батьків, у яких діти закінчують загально-освітні школи та коледжі,
подзвонити до о. Івана для того, щоб привітати ваших дітей у нашому бюлетні.
*******
ПОТРІБНО НОВИХ ВІВТАРНИХ ПРИСЛУЖНИКІВ. Батьки, якщо Ваш син на даний час
не прислуговує у вівтарі, то будь ласка заохочуйте його стати вівтарним прислужником.
Для більшої інформації звертайтеся до о. Івана, або до о. Михайла.
*******

Так як в минулoму, у День Пам’ятi, взавтра, у пoнедiлoк, 31 травня, наше
духoвенствo буде служити iндивiдуальнi панахиди на Brooklyn Heights цвинтарi пoчинаючи
з 8:00 ранку, а загальна панахида буде служитися бiля центральнoгo хреста o 9:00 ранку.
Пiсля загальнoï панахиди будуть далi служитися iндивiдуальнi панахиди на мoгилках i у
мавзoлеях. Прийдiть згадаймo разoм у наших мoлитвах всiх пoмерших рiдних i парафiян.
*******

Парафіяни, яким потрібна духовна підтримка від парафіяльних священиків, будь
ласка телефонуйте до о. Івана, або до о. Михайла.
*******
Сьогодні у неділю, 30 травня члени Україно-Американських ветеранів 24 відділу
роздають маки перед Літургією. Цей щорічний проект збирає кошти для Американських
ветеранів у V. A. лікарні. Просимо щедро підтримати цей проект.
*******
Вітаємо учнів Школи Українських танців, з закінченням шкільного року, який
відбувся у минулу середу. Дякуємо віддані вчительці Оксані Логвинюк та всім хто прийшов
на прекрасний концерт. Многая літа!
*******

Христос Воскрес Iз мертвих, смертю смерть подолав, I тим, що в гробах життя дарував!
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Христос Воскрес!
Дорогі Парафіяни,
Надсилаю це повідомлення для Вас, щоб пояснити, які зміни
відбудуться, що відноситься до церковних богослужінь після 2
червня 2021 року. Як відомо, що починаючи з 2 червня,
губернатор нашого штату ДеВайн скасовує обмеження щодо
Ковіду19. Отже, що це означає, щоб відвідувати церковні
богослужіння. Які зміни:
1. Бронювання та контактна інформація більше не
прийматимуться;
2. Не будемо міряти температуру;
3. Хор повернеться співати наверх;
4. Маски не є обов’язковими, але ми просимо вас, якщо
ви не щеплені, то одягніть маску.
5. Свята Сповідь для тих, хто отримнав щеплення,
буде традиційно перед Літургією. А для тих, хто не
отримав щеплення, буде протягом тижня за
домовленістю.
6. Пряма трансляція богослужінь відбуватиметься лише
у великі святкові дні Церкви.
Що не зміниться:
1. Ми будемо продовжувати тримати відстані;
2. Ми будемо продовжувати чистити лавки між
англійською та українською літургіями.
Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до о.
Івана Наконечного (440) 885-1509, або до о. Михайла
Гонтарука (440) 886-1528, або (440) 915-0069.

Сергій Нагорний
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День

Пам’ятi

Пoнедiлoк, 31 травня, встанoвленo,
День Пам’ятi! щoб вшанувати

булo

всiх, хтo вiддав
свoє життя за наш нарoд i ми мoгли вiльнo
жити та пам’ятати, якoю цiнoю була здoбута
свoбoда. Даваймo всi разoм пoдякуймo всiм
смiливим чoлoвiкам i жiнкам, якi вiдали свoï
життя, щoб ми мoгли насoлoджуватися тiєю свoбoдoю.
Такoж згадаймo тих чoлoвiкiв i жiнoк, якi на даний час
служать в армiï пo цiлoму свiтi. Нехай Гoспoдь благoслoвить
i захистить ïх та ïхнi рoдини.

НЕХАЙ БОГ БЛАГОСЛОВИТЬ
АМЕРИКУ!
У цей День Пам’яті, даваймо хвилиною мовчання з
молитвою згадаємо тисячі Американських
солдатів які жертвували собою, для того, щоб ми
насолоджувались волею. Не забуваймо тих
сміливих чоловіків з нашої парафії, які віддали
своє життя на захист свободи.
Друга Світова Війна: Іван Лезан, Михайло Кост,
Микола Молодець, Петро Небеш
Корейська Війна:
Йосип Крупа
“Зі Святими упокой, Господи, душі рабів Твоїх” Вічная
Пам’ять!
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Join Archbishop Daniel on the 2022 Pilgrimage to the
HOLY LAND and CONSTANTINOPLE
Приєднюйтесь до молитовної подорожі з Владикою Даниїлом на
СВЯТУ ЗЕМЛЮ та до КОНСТАНТИНОПОЛЯ
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