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Щиро вітаємо друзів та гостей, які моляться сьогодні разом з нами. Ми сердечно
запрошуємо Вас на всі Богослужіння до нашого храму. Кожен, хто входитиме до нього – це є
Храм Божий. Завжди приходьте до нього молячись за себе, за своїх ближніх та хворих, за
парафіян та за його священнослужителів.
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To friends and visitors who worship with us today, a sincere welcome is extended and we
cordially invite you to attend all the services of this church. To all who worship here, this is the House
of God. Leave it not without a prayer for yourself, your congregation and for those who minister.
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READINGS: Epistle – 2 Corinthians 9:6-11

Gospel – St. Luke 6:31-36
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The new Altar Boys schedule has been mailed out. Please follow this schedule. If you
cannot be in church on the day scheduled, please phone someone to substitute for you. Please
note: IF YOU LIKE TO SERVE IN THE ALTAL EVERY SUNDAY YOU ARE MOST WELCOME.
You’re doing a great job! We’re very proud of you!
*******

Attention Pyrohy Workers & Future Workers!!
We will be making pyrohy this Wednesday and Thursday, October 19th & 20th. Please
make a note of the dates on your calendar. Also keep in mind that the more workers there
are, the faster the work is done!
*******

Please notify the clergy if a family member is admitted to the hospital and would like a visit.
Parishioners who would like a home visit are asked to contact the clergy and make their wishes known.

*******
Christ is among us! Христос по серед нас!

Calendar of Events
for the week of October 16th, 2022
Wednesday
- 8:30 a.m., Moleben for sick parishioners
- 3:00 p.m., Pyrohy Project (peeling)
Thurstday
- 10:30 a.m., Pyrohy Project (scooping)
- 4:00 p.m., Pyrohy Project (making)
Saturday
- 9:00 a.m., Ukrainian School
Sunday
- 8:30 a.m., English Divine Liturgy
- 10:30 a.m., Ukrainian Divine Liturgy

Календар подій на тиждень
16 жовтня, 2022
Середа
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян
- 3:00 дня Чищення картоплі.
Четвер
- 10:30 р. Вигoтoвлення кульoк для лiплення
вареникiв.
- 4:00 веч. Вигoтoвлення вареникiв
Субота
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
Неділя
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія.
- 10:30 р. Україномовна Божественна Літургія.

Our prayers and condolences go out to the family of the newly departed
servant of God, OKSANA CHOLACH who entered into eternity on Saturday, October
8, at the age of 77. Funeral service was held on Friday, October 14 in our church.
May Our Loving Lord accept her soul into His Heavenly Kingdom and may her memory
be eternal. Vichnaya Pamyat!

*******

On Sunday, November 6th, following both Liturgies, our Senior UOL chapter will hold a
fundraising brunch in memory of recently departed member, Maria Bohuslawsky. Please make plans
to attend and donate generously.

**********************************************************************

Наші молитви та співчуття йдуть до родини новопреставленої раби Божої
ОКСАНИ ЧОЛАЧ, яка упокоїлась у суботу, 8 жовтня на 77 році життя. Похорон
було відслужлено у нашому храмі, у п’ятницю, 14 жовтня. Нехай Господь
прийме її душу до Свого Небесного Царства. Вічная її пам’ять!

*******

Новий графік для вівтарних прислужників було розіслано. Будь ласка, дотримуйтесь
цього розкладу. Якщо ви не можете бути в церкві в призначений день, домовтеся з кимось іншим
про вашу заміну. Візьміть до уваги: ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ПРИСЛУГОВУВАТИ У ВІВТАРІ КОЖНОЇ
НЕДІЛІ – ЛАСКАВО ПРОСИМО. Ви робите чудову роботу! Ми вами пишаємось!

*******

Наша Група Вареників буде робити вареники у цю середу та у четвер, 19 і 20 жовтня.
Будь ласка прийдіть нам на допомогу. Маймо на увазі, чим більше людей прийде нам на допомогу,
тим скоріше ми все зробимо.
*******
Просимо повідомляти духовенство, що член Вашої родини є у лікарні. Якщо хтось бажає,
щоб їх відвідали вдома, то просимо бути в контакті з духовенством.
*******

У неділю, 6 листопада, після обох Літургій наш старший відділ УПЛ буде мати полуденки
із зборуом коштів на згадку про новопреставлену рабу Божу Марію Богуславську. Будь ласка,
плануйте прийти та зробіть щедрі пожертви.

