Випуск No 3, 13 грудня, 2020 рoку Бoжoгo

Недiля 13 грудня, 2020

Ефесян 6:10-17; 1 Коринтян 4:9-16 Луки 13:10-17; Іоана 1:35-51
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Двадцять Сьома Недiля по П’ятидесятниці

Святого апостола Андрія Первозваного

*******

Календар подій н а тижде нь 13 грудня, 2020
Середа
- 8:30 р. Молебен за хворих парафіян.
- 4:00 дня Чищення картоплі.
Четвер
- 11:00 р. Вигoтoвлення кульoк для лiплення вареникiв.
- 4:00 веч. Вигoтoвлення вареникiв.
П’ятниця
- 9:00 р. – 12:00 дня Рoзпрoдаж вареникiв.
Субота
- Святого Миколая Архієпископа Мир Лікійського Чудотворця
- 9:00 р. Божественна Літургія
- 9:00 р. Украïнська Шкoла.
Неділя
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія
- 10:15 р. Україномовна Божественна Літургія.
*******

РІЗДВО ХРИСТОВЕ - 7 СІЧНЯ, 2021
УВАГА
Для того, щоб бути присутнім на Повечір’ї Різдва Христового та у День Різдва
Богослужіннях потрібно зареєструватися. Обидві Служби Божі будуть
двомовними, тому вірні, які зазвичай відвідують другу Службу
Божу, можуть мати можливість прийти на першу Службу Божу.
Для обох богослужінь, ми очікуємо, що наш храм буде
заповнений. Ми також передбачаємо, що люди будуть записуватися
на список очікування. Через велику кількість, вірні, які не зареєстровані, не будуть
мати можливість увійти у храм. Ми не будемо ризикувати здоров’ям та безпекою наших
віруючих, перевищуючи наші можливості. Під час богослужінь є обов’язкові маски та
дотримання відстані. Для реєстрування, будь ласка телефонуйте до Тамари Гост (440)
477-3596, Наталії Боєчко (440) 212-4186, або до Лесі Махлай (440) 799-7211.

*******

Хтo бажає вiтати кoгoсь з рiдних друзiв з Днем Нарoдження, абo з ювiлеєм, дуже
Вас прoсимo дати знати священикам. І ми з радістю привітаємо під кінець Літургії. Дуже
дякуємo.
*******

Увага для робітників вареників! Ми будемо робити вареники в цьому тижні, 16 і 17
грудня. У нас є дуже багато замовлень. НАМ ПОТРІБНА ВАША ДОПОМОГА! Будь
ласка прийдіть нам на допомогу.
*******
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Щорічний Збір Продуктів для Будинку св. Германа
22-го листопада – 20-го грудня
Що потрібно для Будинку св. Германа:
Майонез, Мелена кава звичайна і розчинна, Цукор – п’яти фунтовий мішок, Різні
заправки для салату, Консерви з туни, або курячі, Консерви з м'яса, Консервовані
овочі, фрукти, супи, Горіхове масло, Олію для варіння
Потрібнo одежу: шкарпетки, нижню білизну, шапки та рукавиці. (також потріно мочалки,
або маленькі рушнички та для подорожей зубні щітки, зубні пасти, шампуні) Всі ці речі
можна приносити у неділю коли ви йдете на Службу Божу і залишати їх в притворі церкви
у коробках, або по суботах при вході до головного входу нашого залу з 10:00 р. до 1:00 дня.
Будь ласка підтримайте ці заходи та пожертвуйте у зборі сухої їжі та одягу.

**********************************************************************
З великим розчаруванням наш відділ УПЛ Св. Володимира повідомляє, що через пандемію
COVID-19 ми не зможемо влаштувати Святвечір, який проводиться щороку 6 січня.
Однак ми все-таки хотіли б надати можливість деяким нашим старшим насолодитися цією
вечерею.
Ми шукаємо добровольців, які можуть приготовити цю вечерю, що можуть зробити
додаткові порції та доставити їх тим, хто цього потребує. Якщо ви бажаєте приготувати додаткову
їжу, або дві і доставити її до призначеного будинку, будь ласка, повідомте Меланію Наконечну за
електронною адресою MelanieNak@aol.com або надішліть текст на номер телефону 440.463.6241.
Якщо ви хотіли б, щоб їжа була доставлена у ваш будинок, також зверніться до Меланії.
Якщо Ви є зацікавлені і в змозі це зробити, будь ласка, дайте знати не пізніше вівторка, 15 грудня
2020 року.
*******
Цього року, через пандемію, наша парафія не змогла проводити обіди для збору коштів на
благодійні цілі, які ми регулярно спонсоруємо. Швидше за все, таких подій у нас найближчим часом
не буде. Благодійний комітет вдячний багатьом, хто підтримував та буде підтримувати наші
намагання для дітей-сиріт в Україні та потребуючих людей нашої громади якими опікується Дім
Святого Германа.
В пам’ять про новопредставленого раба Божого доктора Дмитра Фаріона (батька пані матки
Ірини Махлай), такі родини пожертвували на Фонд сиротинців нашої парафії і зібрано було 2000
доларів. Імена жертводавців подано в англійській мові.
Якщо ми когось опустили, дайте знати про це духовенству. І ми відзначимо жертводавців у
наступних випусках бюлетня.
Ми продовжуємо збирати туалетно-косметичні засоби, одяг та продукти харчування для
потребуючих людей Дому святого Германа. Якщо ви хочете внести всій фінансовий внесок, у притворі
нашої церкви лежать спеціально надруковані конверти для пожертв для Дому св. Германа та Фонду
Сиротинців. Дякуємо за підтримку.

*******

Дякуємо похороному заведенню Головчак за спонсорування календарів на 2021 рік. Їх роздавали
сьогодні після обох Літургій.

*******

Дякуємо похороному заведенню Колодій Лазута за спонсорування календарів на 2021 рік. Вони будуть
роздаватися у наступну неділю, 20 грудня, 2020 р. після обох Літургій.

*******

Чи Ви вже заплатили свої парафіяльні внески за 2020 рік?
Якщо Ви не є впевнені, то будь ласка зверніться до парафіяльного офісу.

*******
У 2024 році наша парафія буде відзначати 100-річчя парафії. Формується комітет для
складання планів багатогранного святкування. Запрошуємо всіх бажаючих долучатися до
цього комітету. Будь ласка, дайте знати, що ви бажаєте стати волонтером, голові
парафіяльної управи, Сергію Нагорному.
*******

3

Ми вітаємо всіх, хто святкує в цьому місяці грудні день народження,
ювілеї та дні ангела. Нехай Господь посилає Вам міцне здоров’я, безмежне
щастя на многая літа!
*******

Святий Апостол Андрій Первозваний
Святий апостол Андрій Первозванний був першим з апостолів, який пішов за
Христом, а згодом він привів до Христа власного брата, святого апостола Петра (Ін.
1: 35-42). Майбутній апостол був із Віфсаїди, і з юності він усією душею линув до
Бога. Він був не одружений, та працював з братом рибалкою. Коли святий Пророк,
Предтеча Іван Хреститель почав свою проповідницьку
діяльність, святий Андрій став його найближчим учнем.
Проголосивши Христа, Агнцем Божим, святий Іван Хреститель
послав до Христа двох своїх учнів, майбутніх апостолів Андрія
та Івана Богослова.
Після зішестя Святого Духа на апостолів, святий Андрій
відправився до східних земель, проповідувати Слово Боже. Він
проповідував у Малій Азії, Фракії, Македонії, досяг річки Дунай,
пройшов узбережжям Чорного моря, Кримом, Чорноморським
регіоном і вздовж річки Дніпро піднявся на те місце, де зараз
знаходиться місто Київ.
Він зупинився на ніч на київських горах. Вставши вранці, він сказав тим учням,
які були з ним: « Бачите ви гори ці? На горах цих засяє благодать Божа, буде місто
велике і багато церков здвигне тут Бог». Апостол піднявся він на гори ці,
благословив їх, і встановив хрест. З ім'ям святого апостола Андрія пов'язана
Константинопольська Матірна Церква разом з її дочкою Українською Православною
Церквою.
У своїх подорожах Первозванний апостол переніс багато страждань і мук від
рук язичників, які б’ючи його, виганяли його з своїх міст. У Сінопі вони закидали
його камінням, але, залишаючись неушкодженим, наполегливий учень Христа
продовжував проповідувати людям про Спасителя. Молитвами апостола Господь
творив чудеса. Трудами святого апостола Андрія були засновані Церкви, для яких
він посилав єпископів та духовенство. Останнім містом, до якого прийшов Апостол,
було місто Патра, де йому судилася мученицька смерть. Його було розп’ято на Х (ікс)
подібному хресті.

Святий апостоле Андрiю Первозваний, моли Бога, за нас грiшних!
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СВЯТО
ВОЛОДИМИРСЬКИЙ
Український Православний
Кафедральний Сoбoр
5913 State Road, Parma, Ohio
2021
ПОРЯДОК РІЗДВЯНИХ БОГОСЛУЖIНЬ
Середа,

6-го січня, Святий Вечір (Стрoгий Піст)
Велике Повечір’я ……………………………….…........................

7:00 веч.

Четвер,

7-го січня, Різдво Христове
Перша двомовна Божественна Літургія, …………………………
8:30 рано
Друга двомовна Божественна Літургія, ………………………….
10:30 рано
Служба Божа наживо транслюватиметься на парафіяльній Фейсбук сторінці
https://www.facebook.com/St-Vladimir-Ukrainian-Orthodox-Cathedral-497302415586/
П’ятниця,
Субота,

8-го січня, Собор Пресятої Богородиці,
Божественна Літургія ...........………………………………………...

9:00 рано

9-го січня, Свято св. Первомученика Стефана
Божественна Літургія ………......................…………………….…

9:00 рано

Неділя,

10-го січня, Неділя після Різдва Христового
Англомовна Божественна Літургія ………………………….…….
Україномовна Божественна Літургія ……………………………..

Четвер,

14-го січня, Обрiзання Христове, святoгo Василія Великого
Новий Рік за Юліанським Календарем
Божественна Літургія .......................................................
9:00 рано

Неділя,

17-го січня, Неділя перед Богоявленням
Англомовна Божественна Літургія …………………………… 8:30 рано
Україномовна Божественна Літургія ………………………… 10:30 рано
Парафіяни вiзьмiть дo уваги, що Рiздвянi конвертки
є дoданi дo щoнедільних конвертiв пoжертв.
Додаткові святочні конвертки
можна придбати у церкві.
ПРИÏЖДЖАЙТЕ ДОДОМУ
НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ!
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8:30 рано
10:30 рано

Різдвяна Традіція Парафії святого Володимира:
Під час святкування Різдва Христового у різдвяний період з 6 по 19 січня,
ми прикрашаємо Храм Божий з більше як 100 квітами поїнсетами. Ці
квіти є в пам'ять за наших померших рідних, які є в наших серцях у цю пору
року. Якщо б ви хотіли згадати у період Різдва Христового, ваших близьких,
які вже упокоїлись, пожервувавши кошти на придбання квітки поїнсети,
то будь ласка, заповніть форму нижче. Також просимо, щоб ви написали
ваші імена англійською мовою та ваші пожертви за одну поїнсету $10.00 і
прислали на ім’я нашої церкви:
St. Vladimir Cathedral 5913 State Rd. Parma, OH 4413
Ваше ім’я
В пам’ять

Кінцева дата подання форми є неділя, 13-го грудня 2020 р. Б.
*******

Христос посеред нас! Є i буде!
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