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Слава Ісусу Христу!/ Glory to Jesus Christ! 

19 червня 2022/ 19 June 2022 

2-a Неділя по Зісланню Св. Духа  

2nd Sunday After Pentecost 

 

 



ОГОЛОШЕННЯ 

ПІСТ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ--ПЕТРІВКА 

13 червня починається Петрівка, і буде тривати до Вечірньої 28 

червня, навечір’я свята Святих Апостолів Петра і Павла. Це є 

період покаяння у нашій церкві, який має стародавнє 

походження. Слід дотримуватися звичайних правил посту. 

 

«ОБ’ЄДНУЄМОСЯ ЗАРАДИ УКРАЇНИ» 

Адміністрація заснувала спеціальну імміграційну програму для 

біженців «Об’єднуємося заради України». Ця інформація 

доступна на нашому сайті. 

 

РАЙСЬКІ ДВЕРІ 

Завдяки роботі отця диякона Михайла Судика ми маємо набір 

тимчасових, окремо-стоячих дверей для святилища. Це дуже 

корисно для нас і для прикрашання Літургії, але потрібен час, 

щоб звикнути до цього. Літургійний закон нашої Церкви 

наказує нам відкривати і закривати двері святилища за 

повним афонським звичаєм. 

 

МОЛИТОВНІ НАМІРЕННЯ 

Просимо молитися за здоров’я пані Володимири, пані Анни, 

нашого отця пароха, Олі, пані Гейзел, отця Марка Шуя, пана 

Дмитра і за пана Паладійчука, пана Роберта Речєньєло, Марка 

Гол, Павла Василькевича,  Долорес Нагірної, Бес Оканр, 

Джанит Гемингвей, та за всіх у парафії і в наших сім’ях, які 

потребують молитов.  



Також у своїй любові моліться за здоров’я нашого ближнього, 

Дена Тауера. 

Якщо у Вас особливі намірення, прошу подати їх до бюлетеню, 

і ми всі як парафіяльна родина зможемо молитися за Вашу 

потребу. 

ЩИРО ДЯКУЄМО НАШИМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ... 

Особливо, жертводавцю, який дав дарунок $100 до нашого 

будівельного фонду на честь новопросвіченого Дем’яна 

Семенюка. 

Нехай Господь Бог пом’яне вашу добросердечність у Його 

Царстві!  

 

ANNOUNCEMENTS   

“UNITING FOR UKRAINE” 

The Administration has established the special 

immigration/refugee program “Uniting For Ukraine.” This 

information is available on our website.  

 

APOSTLES’ FAST-- PETRIVKA 

The Apostles’ Fast (Petrivka) begins tomorrow, 13 June, and lasts 

until Vespers on 28 June, the Eve of the Feast of the Holy Apostles 

Ss. Peter and Paul. This is a period of penance for our Church, 

which is of ancient origin. The usual customs of fast periods apply. 

 

ROYAL DOORS 



Thanks to the work of Father Deacon Michael Sudik, we have a set 

of temporary, freestanding doors for the sanctuary. This is of 

great benefit to us and to the beautification of the Liturgy, but it 

will take some time to get used to it. The liturgical law of our 

Church directs us to open and close the doors of the sanctuary 

according to the full Athonite custom.   

 

PRAYER INTENTIONS 

* Please continue to pray for the health our parishioners: pani 

Volodymyra Paladiychuk, pani Anna, and pani Hazel, Fr. Matthew, 

Father Mark Shuey, Dmytro Socko, Mr. Paladiychuk, Mark Hall, 

Robert Receniello, Paul Wasylkevych, Dolores Nahirny, Bess 

O’Connor, Janet Hemingway and for all our parishioners and their 

needs.  

Also, in your charity, pray for the health of our neighbor, Dan 

Tower.  

Also, if you have a special intention, consider placing a prayer 

request in the bulletin, so we as a parish family may pray for you. 

HEARTFELT THANKS TO ALL OUR DONORS… 

Especially, to the donor, who gave a gift of $100 to our building 

fund in honor of the newly-enlightened Demian Cemeniuk.  

May the Lord remember your kindness in His Kingdom! 

 

Будівельний Фонд / Building Fund Expenses: 

Брати і сестри у Христі. Ми пережили пандемію із закритими 

церквами, скасованими Маланками та різко скороченими 

збірками. Щоб зберегти бюджет, будівельний комітет зробив 



важкі вибори, не жертвуючи якістю чи вмістом. Але зараз 

останнє будівельне завдання, тобто будівництво біо-

ретенційного ставку, поставило нас у найскладнішу ситуацію. 

Під час копання підрядник натрапив на 2 фути твердої породи 

по всій довжині ставка. Щоб зняти його, потрібен був 

спеціальний молоток, оренда якого коштувала 1500 доларів 

на день. Не можна було цього обійти. В результаті ми маємо 

нестачу готівки в розмірі майже 30 000 доларів. 

До цього моменту ми не брали спеціальні збірки, не вимагали 

постійно грошей і не займалися надзвичайною діяльністю зі 

збору коштів. Ваша щедрість пронесла нашу парафію. Нам 

потрібна ваша допомога прямо зараз. Будь ласка, приділіть 

особливу увагу та зробіть пожертвування до будівельного 

фонду сьогодні. Завдяки вашому внеску незабаром ми 

втілимо в життя нашу мрію про новий храм, де колись стояв 

сарай. Жодна сума не надто мала. Пам’ятайте, що ви не 

можете перевершити Бога в щедрості. 

 

Brothers and sisters in Christ.  We have struggled through the 

pandemic with closed churches, canceled Malankas and severely 

reduced collections.  To stay on budget, the PAC has made tough 

choices without sacrificing quality or content.  Now, however, the 

very last construction task of building the retention pond has put 

us in a most difficult situation.  When digging, the contractor 

encountered 2 feet of solid rock throughout the entire length of 

the pond.  To remove it, required a special hammer device that 

cost $1500 a day to rent.  There was no way around this.  As a 

result, we now have a cash shortfall of nearly $30,000.  

To this point, we have not taken special collections, asked 

constantly for money or engaged in extraordinary fund-raising 



activities.  Your generosity has carried our parish.  We need your 

help right now.  Please give special consideration and donate to 

the building fund today.  With your contributions, we will soon 

realize our dream of a new church where a barn once stood.  No 

amount is too small. Remember, you cannot outdo God in 

generosity. 

 

Weekly Donation Report / Тижневий звіт пожертв 

Income/Прибуток 12 June 2022 

Недільна Збірка/ Sunday Collection $1,102 

Будівельний Фонд/ Building Fund $100 

Сумa/ Total $1,202 

Relief of Ukrainian War Refugees:  

 

Розклад Богослужіння/ Schedule of Divine Services 

19.VI.2022 Неділя/ Sunday 

2-а Неділя після Зіслання Святого Духа (Глас 1)/ 

2nd Sunday After Pentecost (Tone 1) 

Divine Liturgy/ Служба Божа (English) 

 

Служба Божа/ Divine Liturgy (Ukrainian)  

 

 

 

8:30 AM 

 

10:30 AM 



21.VI.2022-25.VI.2022 вівторок до суботи/ 

Tuesday through Saturday 

Служба Божа/ Divine Liturgy 

 

 

10 AM 

25.VI.2022 субота/ Saturday 

3-а Неділя по Зісланню Св. Духа/ 3rd Sunday After 

Pentecost 

Всенічне Бдіння (Вечірня та Утреня)/ All-Night 

Vigil (Vespers and Matins) 

 

 

 

 

5:30 PM 

26.VI.2022 Неділя/ Sunday 

3-а Неділя після Зіслання Святого Духа (Глас 2)/ 

3rd Sunday After Pentecost (Tone 2) 

Divine Liturgy/ Служба Божа (English) 

 

Служба Божа/ Divine Liturgy (Ukrainian)  

 

 

 

8:30 AM 

 

10:30 AM 

 

Сповідь/ Confession: 20 хвилин до кожної Літургії/ 20 minutes 

before each Liturgy. 

 

 

 

 

 

 



 

 


