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The board met on Tuesday, July 19 and tackled various concerns of our parish.
Financial Secretary, Tamara Host, reported that the profit from the Drive Through
Food Festival was $6000.
We applaud the work of organizers Andrea Komichak Mural and Michael
Nakonachny and all the volunteers that made this a success. Speaking of
success, the Lenten Fish Fry Dinners, Board member Mrs. Iryna Dudyak
graciously became the chair and with help from Tamara Host, this very
successful fundraiser that was started by Eugene Boyko of Blessed Memory,
made a profit of $30,483! As pledged 10% ($3,500) will be sent UOC of
USA for Humanitarian Aid for Ukraine. So far our parish’s contribution to
that fund is $98,500. The Board is very grateful for the work of every
volunteer in making these two endeavors so successful and thus helping with
the financial needs of our parish. Tamara also reported that we are finally
beginning to recover from quite a few years of substantial deficits which were
about $50,000. We were rapidly depleting the savings that were accumulated over
decades of careful spending. In the Covid year of 2020 Sunday collections kept us
from going into further debt. In addition to that, I, on behalf of the Board, applied for a PPP loan from the Federal
Government as was recommended by the Council of Bishops. We were granted over $18,800 and the loan was later
forgiven. Needless to say, this too helped our parish through a difficult time. Further financial relief was realized when
Father John offered to take a pay cut and we cautiously invested in the stock market to achieve an annual cash flow of
6% rather than investing in CDs that were yielding less than 1%. But per the 2013 parish Annual meeting resolution,
our stock portfolio is no more than 25% of our parish’s monetary assets. Continuing the positive news, our parish
received a bequest of $300,000 from the estate of Olga Trypniak, some of which was invested in the stock market.
Since our finances are stable, the Board is now able to undertake necessary capital improvement projects which were
not done due to lack of funds. This includes the church façade, Hall kitchen and roof, rental homes and rectory.
During the meeting the Board discussed the challenges in two areas. First is the reinforcement of our youth programs.
Sunday School, Vacation Church School and First Confession classes need organization and the commitment of a
dedicated individual. We are seeking a parishioner for a paid position of Youth Coordinator. It is our hope that once
this person is in place, volunteers will help in revitalizing these programs for our children.
Second, as we approach our 100th Parish Anniversary in 2024, we need a parishioner to chair the Centennial Committee
and many others to work on the committee. Board members discussed various suggestions for the anniversary such as
printing a commemorative book which would include the history of our parish and photos.
Also, the need for a plan for the celebration which would include a banquet, and possibly a capital gift campaign to
ensure the viability and stability of our parish, and publicity in the Greater Cleveland Community and within our
diocese.
On behalf of the Board, I prayerfully ask for your help. Please consider undertaking the position of Youth Coordinator
or Centennial Committee Chair. I pledge to support you and help you in any way that the Board and I are able. My
email address and phone are below. Do not hesitate to contact me even in Ukrainian. My wife will happily translate.
I look forward to not only hearing from you, but working with you for the good of our wonderful parish.
Should you have any questions, suggestions, or want to volunteer or have a trade, expertise, or experience that could be
useful to our parish, please do not hesitate to contact me even in Ukrainian. My wife will happily translate.
Geofrey Greenleaf
Board President
Email: geof@thegreenleafs.com
Cell: (216)701-5757

ЗВІТ ПАРАФІЯЛЬНОЇ УПРАВИ
ЛИПЕНЬ 2022
У вівторок, 19 липня, Парафіяльна Управа зібралася та розглядала різні проблеми нашої парафії.
Фінансовий секретар Тамара Хост прозвітувала, що прибуток від
фестивалю Drive Through Food Festival склав $6,000 доларів. Ми вітаємо
організаторів Андрею Комічак Мураль і Михайла Наконечного, а також
усіх волонтерів, завдяки їхній відданій праці, це, як ми бачимо, стало
успішно. Говорячи про успіх, пісні вечері зі смаженою рибою, Fish
Fry, член Парафіяльної Управи пані Ірина Дудяк люб’язно стала
головуючою цього дуже успішного проекту з допомогою Тамари
Гост, що започаткував блаженої пам’яті Євген Бойко, на якому було
зароблено в цьому році $30,483 доларів! Як обіцяно, 10% ($3,500)
буде вислано до УПЦ США на гуманітарну допомогу Україні. Наразі
внесок нашої парафії в цей фонд становить $98,500 доларів США.
Папафіяльна Управа щиро вдячна за роботу кожному волонтеру, який
зробив ці два дуже успішні проекти і, таким чином, допомогли у
фінансовим потребам для нашої парафії. Тамара Гост також повідомила,
що ми нарешті починаємо оговтуватися від досить багаторічного суттєвого
дефіциту, який становив близько $50,000 доларів США. Ми дуже швидко вживали
заощадження коштів, накопичені десятиліттями. У 2020 році, викликаному COVID-19, недільні збірки вберегли
нас від подальших боргів. На додаток до цього я, від імені Управи, подав заявку на позику від державного
федерального уряду, як було рекомендовано Собором Єпископів. Нам надали $18,800 доларів США, а позику
згодом було прощено. Не варто говорити, що це також допомогло нашій парафії у цей важкий час. Подальше
фінансове полегшення було здійснено, коли отець Іван запропонував скоротити свою зарплату, і ми обережно
інвестували у стак маркет, щоб досягти річного грошового потоку 6%, а не інвестували в CDs, які приносили
менше 1%. Але згідно з резолюцією річних зборів парафії 2013 року, наш портфель акцій становить не більше
25% грошових активів нашої парафії. Продовжуючи позитивні новини, наша парафія отримала у спадок
$300,000 доларів із останього заповіту, блаженої пам’яті Ольги Трипняк, частина з яких була інвестована у стак
маркет. Оскільки наші фінанси стабільніші, Управа зараз може розпочати необхідні проекти з капітального
покращення, які не були виконані в минулому через брак коштів. Це включає фасад церкви, кухню та дах,
орендовані будинки та будинок священика.
Під час засідання Управа обговорила занепокоєння у двох напрямках. По-перше, це посилення наших
молодіжних програм. Недільна школа, літня церковна школа та класи першої сповіді потребують організації та
відданості відданої людини. Шукаємо когось з нашої парафії на оплачувану посаду молодіжного координатора.
Ми сподіваємося, що коли ця людина буде на місці, волонтери допоможуть відновити ці програми для наших
дітей.
По-друге, оскільки ми наближаємося до 100-річчя нашої парафії у 2024 році, нам потрібен парафіянин,
який би головував у Комітеті Сторіччя, і багато інших, які б працювали в цьому комітеті. Члени Управи
обговорювали різні пропозиції щодо ювілею, наприклад, видання пропам’ятної книги, яка б містила історію
нашої парафії та фотографії. Крім того, потреба в плані святкування, який включав би банкет і, можливо, великі
грошові збірки, щоб забезпечити життєздатність і стабільність нашої парафії, а також рекламу в громаді
Великого Клівленду і взагалі у всій нашій Церкві.
Від імені Управи молитовно прошу Вашої допомоги. Будь ласка, подумайте про те, щоб зайняти посаду
молодіжного координатора та голови комітету Сторіччя. Я обіцяю підтримувати Вас і разом з Управою ми
будемо всіма способами допомагати. Моя електронна адреса та телефон вказані нижче. Не соромтеся
звертатися до мене навіть українською. Моя дружина з радістю перекладе.
Я з нетерпінням чекаю не тільки почути від Вас, але й працювати з Вами на благо нашої чудової парафії.
Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання, пропозиції, чи Ви бажаєте стати волонтером, чи маєте професію,
знання чи досвід, які можуть бути корисними для нашої парафії, будь ласка, не соромтеся звертатися до мене
навіть українською мовою. Моя дружина з радістю перекладе.
Джефрі Ґрінліф
Голова Парафіяльної Управи
Email: geof@thegreenleafs.com
Cell: (216)701-5757

