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Слава Ісусу Христу!/ Glory to Jesus Christ! 

26 червня 2022/ 26 June 2022 

3-a Неділя по Зісланню Св. Духа  

3rd Sunday After Pentecost 

 



 

ОГОЛОШЕННЯ 

ПІКНІК СЬОГОДНІ! 

Леся Іваницька, місцева координаторка служби біженців, 

попросила мене повідомити, що завтра буде пікнік на озері 

Фоллс, Сандлінг-Біч, майданчику № 6 для прибульців України 

та всієї громади. Все починається о першій годині. 

 

ПИЛЬНІСТЬ НЕОБХІДНА 

Catholic Mutual Group, наш постачальник страхування майна, 

звернувся до парафій нашої єпархії з проханням усвідомити 

той факт, що нещодавнє рішення Верховного суду про 

скасування Роу проти Вейда та Кейсі проти Планованого 

батьківства ставить наше майно та духовенство у певну 

небезпеку як об'єкти атак і протестів з боку американських 

лівих. CMG просить нас бути пильними та стежити за всіма, хто 

намагається завдати шкоди людям або майну під час, до або 

після наших богослужінь. Крім того, CMG просить, щоб, якщо 

протестувальники з’явилися на території нашої церкви, ми не 

залучали їх, а викликали поліцію, оскільки поліція має єдині 

законні повноваження розбиратися з ними. Нарешті, CMG 

просить, щоб ми НЕ розмовляли з представниками ЗМІ, якщо 

вони повинні з’явитися, або щоб ми призначили одну особу 

для виступу підготовленої заяви, яка була схвалена на 

єпархіальному рівні. 

 

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, Богданові та Оксані Грубенюк за їх дарунок $1,000 

і Романові Слижові за його дарунок $100 до нашого 

будівельного фонду. 

Нехай Господь Бог пом’яне вашу добросердечність у Його 

Царстві!  

 

ANNOUNCEMENTS   

PICNIC TODAY! 

Lesia Ivanytska, a local coordinator of refugee services asked me 

to announce that there will be a picnic tomorrow at Falls Lake, 

Sandling Beach, picnic area number six for Ukrainian newcomers 

and the whole community. Everything begins at one o’clock.  

 

VIGILANCE NEEDED 

 Catholic Mutual Group, our property insurance provider, has 



asked the parishes of our eparchy to be cognizant of the fact that 

the recent Supreme Court decision overturning Roe v. Wade and 

Casey v. Planned Parenthood puts our properties and clergy in the 

crosshairs as targets of crimes and attacks from American leftists. 

CMG asks that we be vigilant and keep watch for anyone who may 

be trying to harm persons or property during, before or after our 

services. CMG further asks that, if protestors appear at our church 

property, we not engage them, but call the police, since the police 

have the sole legal authority to deal with them. Lastly, CMG asks 

that we NOT speak to media persons if they should appear, or 

that we assign one single person to deliver a prepared statement 

that has been approved at the eparchial level.  

 

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, Bohdan and Oksana Hrubenyuk for their gift of 

$1,000 and Roman Slysh for his gift of $100 to our building fund. 

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 19 June 2022 

Недільна Збірка/ Sunday Collection $1,504 

Будівельний Фонд/ Building Fund $1,000 

Сумa/ Total $2,504 

Relief of Ukrainian War Refugees:  

 

Розклад Богослужіння/ Schedule of Divine Services 

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) 

 

 

 

8:30 AM 



 

Служба Божа/ Divine Liturgy (Ukrainian)  

 

10:30 AM 

28.VI.2022 вівторок/ Tuesday 

Служба Божа/ Divine Liturgy 

 

Всенічне Бдіння Свята Верховних Апостолів 

Петра й Павла/ All-Night Vigil of the Feast of the 

Prime Apostles Peter and Paul 

 

10 AM 

 

 

5:30 PM 

29.VI.2022 Середа/ Wednesday 

Свято Верховних Апостолів Петра й Павла/ Feast 

of the Holy Prime Apostles Peter and Paul 

Divine Liturgy/ Служба Божа (English) 

Служба Божа/ Divine Liturgy (Ukrainian) 

 

 

 

5:30 PM 

7 PM 

30.VI.2022-2.VII.2022 Четвер до Суботи/ Thursday 

thru Saturday 

Служба Божа/ Divine Liturgy 

 

 

10 AM 

2.VII.2022 субота/ Saturday 

4-а Неділя після Зіслання Святого Духа (Глас 3); 

Всіх Святих Руси-України/ 4th Sunday After 

Pentecost (Tone 3); All the Saints of Rus-Ukraine 

Всенічне Бдіння (Вечірня та Утреня)/ All-Night 

Vigil (Vespers and Matins) 

 

 

 

 

5:30 PM 



3.VII.2022 Неділя/ Sunday 

4-а Неділя після Зіслання Святого Духа (Глас 3); 

Всіх Святих Руси-України/ 4th Sunday After 

Pentecost (Tone 3); All the Saints of Rus-Ukraine 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


