П’ятидесятниця
Тропар, голос 8
Благословенний Ти, Христе Боже наш, що премудрими рибалок
явив, пославши їм Духа Святого, i ними вселену вловив.
Чоловiколюбче, слава Тобi!

Pentecost
Trinity Sunday

Pentecost
Tropar, Tone 8
Blessed are You, Christ God, who has revealed the fishermen
to be most wise by sending upon them the Holy Spirit and
thereby catching the universe in Your net. Christ God, Who
loves mankind, glory to You!

П’ятидесятниця
День Святої Тройцi
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Sunday, June 12, 2022
Pentecost – Trinity Sunday – Green Holy Days
П’ятидесятниця – День Святої Тройцi – Зелені Свята

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.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

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.

READINGS: Acts 2:1-11

❖

Gospel – St. John 7:37-52; 8:12

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

*******
Applications for the Brotherhood Scholarship are available in both the offices in church
and school building. High School graduates who are parishioners in good standing are invited
to apply. The deadline for submitting applications is July 2, 2022.
*******
Wanted: New Altar Boys! Parents, if your son is not presently serving as an Altar
Boy, please encourage him to become one. Phone Fr. John or Fr. Michael for more
information.
*******
Parents are asked to contact Fr. John, or Fr. Michael with information about their sons
and daughters, that are graduating from high school or college. We will greet them in our
parish bulletin.

Calendar of Events
for the week of June 12th, 2022

Календар подій на тиждень
12 червня, 2022

Tuesday
- 7:00 p.m., Parish Board Meeting
Wednesday – FAST-FREE
- 8:30 a.m., Moleben.
Friday – FAST-FREE
Sunday - June 19
- 9:00 a.m., One bilingual Divine Liturgy;
YOUTH SUNDAY PICNIC

Вівторок
- 7:00 веч. Засідання Парафіяльної Управи.
Середа – НЕМАЄ ПОСТУ.
- 8:30 р. Молебен.
П’ятниця – НЕМАЄ ПОСТУ.
Неділя - П’ятидесятниця.
-9:00 р. Одна двомoвна Бoжественна
Лiтургiя. Неділя Молоді. Пікнік.

NEXT Sunday, JUNE 19, 2022 is YOUTH SUNDAY. To celebrate the ending of the
school year there will be One Bilingual Divine Liturgy beginning at 9:00 AM. There will be
a traditional Sermon for the children. It is requested that all altar boys are to serve. The
parish will recognize the graduating high school students. Parents, please bring your
children; Children, please bring your parents and grandparents. A family picnic in the
Parish Center will follow for everyone. Free will donations will be accepted to offset the
cost of the repast.
Volunteers are needed to organize activities and games for the youth. Please call
Fr. John 440-885-1509 or Fr. Michael 440-886-1528 to volunteer.
У НАСТУПНУ Неділю, 19 ЧЕРВНЯ 2022 р. – НЕДЕЛЯ МОЛОДІ. На закінчення
навчального року буде служитися одна двомовна Божественна Літургія, початок якої
є в 9:00. Для дітей буде виголошена проповідь. Просимо, щоб усі вівтарні
прислужники прислуговували. Парафія вшанує випускників загально освітніх шкіл.
Батьки, будь ласка, приведіть своїх дітей; Діти, будь ласка, візьміть своїх батьків,
бабусь і дідусів. Після цього для всіх відбудеться родинний пікнік у Парафіяльному
залі. Безкоштовні пожертвування будуть прийняті для покриття вартості продуктів.
Для організації заходів та ігор для молоді потрібні волонтери. Просимо
зателефонувати о. Івана 440-885-1509 або о. Михайла 440-886-1528 дати знати, що
ви плануєте стати волотером.

First Confession
May Our Lord’s blessings be upon the 8 children of our 2022 First Holy
Confession class, who received the Sacrament of Holy Confession yesterday and, this
morning, Holy Communion.
Anna Borys, Constantine Ivakhiv, Ivanna Kukhar, Mykola Mahlay
Daniel Lutsyak, Zlata Chaykovska, Anatoliy Iuryniuk, Marko Kuziv
Mnohaya Lita!
We sincerely thank Ms. Maryana Valnytska, who assisted the parish priests in
preparing the children for this special day.
*******

Decoration in the church and flowers on the tetrapod this morning are offered for the
Greater Glory of God and the health of our First Holy Confession class, by their parents.
*******

Dear Brothers and Sisters in Christ!
We are all witnessing and horrified by the war in Ukraine. As one family in Christ we must
continue our prayers for our Motherland Ukraine and her people. Every Sunday, during Divine Liturgies,
we have a special prayer for Ukraine. Many ask what can they do. First pray and then give what you
can to our parish’s HELP UKRAINE FUND. Credit card donations can also be done electronically on
our website: stvladimirs.org You may also send a check to our parish St. Vladimir Cathedral 5913
State Road, Parma, Ohio 44134. Ukraine and her people need our generous financial support to
overcome the devastation of this unprovoked war waged by Putin.

*******

A St. Vladimir Communications Committee, led by committee chair Mark Meaden and Father Michael
Hontaruk, was recently formed and has begun work aimed at improving parish life communications. The
committee's charter, approved by the Board of Directors, lists three projects for the near term: (1) Revamping the
parish website with the guidance of Orthodox Web Solutions; (2) Updating parishioner contact information in the
church database; and (3) Creating a weekly online bulletin. The committee will periodically share its progress and
request your input.

*******

PARENTS: Please take note of the following youth activities
All Saints Encampments
Diocesan Church School Camp: July 3rd – 9th (ages 10-13) Teenage Conference: July 10th – 23rd
(teenagers 14-18) Mommy / Daddy & Me: Aug. 1st – Aug. 5th (ages 4-9 & their parents) St. Nicholas
Program: Aug. 5th – Aug. 8th ASC for Adults: Aug. 28th – Sep. 1st Family Fest: Sep. 2nd – Sep. 5th
Please register at www.uocyouth.org/camperregistration Parish Scholarships are
available for qualifying parishioners. For application forms, contact the clergy.

*******

Thank You! God Bless You! Дякуємо! Нехай Бог Благословить!
Most sincere thanks go out to our dedicated choir members and director, Markian Komichak, for so
beautifully singing the responses to the Liturgy on the Feast Day of the Ascension of Our Lord. It was truly uplifting
to have a choir of 12 singers singing the responses on a Thursday morning.
On the same day, we were honored to host a group of residents from Menorah Park Retirement Campus,
in Beachwood, take a tour of our Cathedral. We thank Mrs. Donna Tuck and Pani Matka Mary Anne for serving
refreshments to our visitors during their tour.
You may see the picture of our visitors on our Facebook page and at our web page. The oldest was
101 years of age.
___________________________________________________________________________________________
Щиро дякуємо нашим відданим хористам і диригенту Маркіяну Комічаку за прекрасний спів на
Літургії у свято Вознесіння Господнього. Це було справді піднесено, коли в четвер вранці хор у складі 12
хористів урочисто співав Божественну Літургію.
Того ж дня ми мали честь прийняти у нашому храмі групу жителів Menorah Park Retirement Campus,
що у Бічвуді. Ми дякуємо п. Донні Тук і Пані Матці Марії Анні за частування нашим відвідувачам під час
їхнього туру. Ви можете побачити фото наших відвідувачів на нашій сторінці у Facebook та на нашому
вебсайті. Найстаршому відвідучому було 101 рік.
БАТЬКИ: Просимо Вас взяти до уваги та відмітити у своєму календарі такі дати для
молоді.
Таборування на Таборі Всіх Святих
3 липня – 9 липня Шкільний Табір. 10 – 23 липня: Програма для Підлітків. 1 – 5 серпня: Мама, Тато і
Я. 5–8 серпня: програма св. Миколая. 28 серпня – 1 вересня: Табір для Дорослих. 2–5 вересня:
Сімейне Свято.
Будь ласка реєструйтеся на www.uocyouth.org/camperregistration
Парафіяльні стипендії є для кваліфікованих парафіян.
За аплікаціями звертайтеся до духовенства.

Нехай Бoже благoслoвiння буде над вісьма дітьми Класу Першoï Святoï Спoвiдi,
якi вчора отримали перший раз в їхньому житті Таїнство Святої Сповіді, а
сьoгoднiшньoгo ранку, на Бoжественнiй Лiтургiï причастилися Святих Христoвих
Таïн. Ними є:
Анна Борис, Костянтин Івахів, Іванна Кухар, Микола Махлай
Даніель Луцяк, Злата Чайковська, Анатолій Юринюк, Марко Кузів
Мнoгая Лiта!
Ми щирo дякуємo п. Мар’яні Вальницькі, яка разoм з нашими священиками
пiдгoтувала цих дiтей дo ïхньoï Першoï Святoï Спoвiдi.

*******

Квіти на тетраподі сьогодні принесено батьками на Славу Божу і здоров’я наших дітей
Класу Першої Святої Сповіді.

*******

Аплікації на стипендію від Братства є доступні в офісах церкви та школи. До участі
запрошуються випускники середньої школи, які є активними парафіянами. Кінцевий термін
подання аплікацій є 2 липня 2022 р.

*******

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.

*******

Просимо батьків, у яких діти закінчують загально-освітні школи та коледжі, дати знати о.
Івану, або до о. Михайлу для того, щоб привітати ваших дітей у нашому бюлетні.

*******
Дорогі у Христі брати і сестри!
Всі ми є свідками війни в Україні. Як одна родина у Христі, ми повинні
продовжувати наші молитви за нашу Батьківщину Україну та її народ. Кожної неділі під
час Божественних Літургій, ми маємо молитву за Україну. Багато хто запитує, що вони
можуть зробити для України? Спочатку моліться, а потім пожертвуйте скільки можете,
до фонду HELP UKRAINE FUND, що є при нашій парафії. Пожертвування кредитними
картками також можна зробити в електронному вигляді на нашому сайті:
stvladimirs.org Ви також можете надіслати чек до нашої парафії Святого Володимира
5913 State Road, Parma, Ohio 44134. Україні та її народу потрібна наша щедра фінансова
підтримка, щоб подолати руйнування цієї війни, яку зробив Путін.
*******

Нещодавно був створений Комітет комунікацій нашої парафії св. Володимира
головою якого є з Марк Міден та о. Михайло Гонтарук. Комітет розпочав роботу,
спрямовану на покращення комунікацій парафіяльного життя. У найближчому часі
комітет розпочне три пункти, які були затвердженні Парафіяльною Управою: Перший з
них: реконструкція парафіяльного веб-сайту під керівництвом Orthodox Web Solutions.
Другий: оновлення контактної інформації парафіян у базі даних парарафії; та третій,
створення щотижневого онлайн-бюлетеня. Комітет буде періодично ділиться своїм
прогресом і запитуватиме ваш внесок.

