Український Православний
Кафедральний Собор св. Володимира
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Із 97им Ювілеєм!
19 липня, 2021 р. Б.
Дорогі Парафіяни Парафіяльної Родини св. Володимира!
Слава Ісусу Христу!
Найважливішою подією в житті Української Православної парафії - після Паски / Великодня
та Різдва Христового – є святкування Храмового Свята. Декілька парафій в районі Клівленду
святкують своє свято точно, в той самий день, навіть якщо свято припадає у будній день. Ці
парафії також матють парафіяльний обід після Літургії. Я був присутній на їхніх храмових святах.
У нашій парафії ми святкуємо Храмове Свято Святого Володимира у найближчу неділю до
свята, яке є кожного року 28 липня. Отже, цього року ми будемо святкувати день нашого
покровителя у неділю, 25 липня.
Цьогорічне свято буде ще особливішим завдяки візиту Предстоятеля нашого собору,
Високопреосвященнішого Архієпископа Даниїла. Це його буде перший візит до нас з 2019 року.
Графік такий:
Субота, 24 липня, 5:00 год. веч., Вечірня з Архієпископом Даниїлом.
Неділя, 25 липня, о 8:45 год. р., зустріч Архієпископа Даниїла та Архиєрейська Божественна
Літургія. Божественну Літургію буде співати об’єднаний український та англійський хори. Просимо
всіх вівтарних прислужників прислуговувати у вівтарі. Нам також потрібні добровольці, щоб нести
наші церковні хоругви та прапори до шкільного будинку для процесії.
Після Божественної Літургії у нашому парафіяльному залі буде смачний обід, що
приготовлений нашою парафіяльною кухнею. Це буде перший парафіяльний обід після обіду з
нагоди Дня Подяки в листопаді 2019 року.
Зверніть увагу на таке:
** Прийдіть раніше у неділю, щоб ми були присутні та зустріти і привітати нашого дорогого
Владику. Часом є сумно бачити фотографії порожньої церкви, яка вітає Ієрарха. Прийдіть раніше! –
На 8:45 ранку!
Будь ласка, сідайте спереду в лавках. Немає чого боятися сидіти в передніх лавках.
Архієпископ Даниїл зазвичай, під час своєї проповіді, проходить центральним проходом.
** На бенкеті будуть спеціальні столи, за якими ви можете робити свої щедрі пожертви для
парафії. Майте на увазі, що у нас щомісячні витрати, і ми не проводимо в цьому році фестиваль, на

якому ми заробляли тисячі доларів. Будь ласка, будьте щедрими у своїх пожертвах з цієї особливої
нагоди.
Через три короткі роки, у 2024 році, ми будемо святкувати столітній ювілей нашої парафії.
Давайте підготуємось, підтримуючи парафіяльне Храмове Свято у наступну неділю. Візьміть участь
у цьому святкуванні з всією родиною.
Також не забудьте тепло вітати всіх наших гостей. Нехай вони почуватимуться привітно та
комфортно у нашій парафії Святого Володимира. Нехай кожен, хто з нами молиться, побачить, що
центром у нашій парафії є Христос, і що ми це показуємо своєю любов’ю один до одного.
Кілька місяців тому, дві прекрасні церкви східного обряду в Пармі закрили свої двері для
парафіян. Я молюсь, щоб цього ніколи не сталося тут, у нашій парафії св. Володимира. Це не буде,
якщо ми по-справжньому любимо свою парафію, серйозно сприймаємо парафіяльні зобов’язання і
робимо Христа та Його Святу Церкву пріоритетом у нашому житті та в наших родинах.
Дякую Вам за приділену увагу до цього листа, а також любов і підтримку, яку Ви показуєте
до нашої парафії протягом пандемії Ковід-19. Як завжди, будь ласка, зв'яжіться зі мною, якщо я
можу допомогти Вам і Вашій родині.

У Христі,

о. Іван

