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Слава Ісусу Христу!/ Glory to Jesus Christ! 

6 листопада 2022/ 6 November 2022 

22-а Неділя по Зісланню Св. Духа 

22nd Sunday After Pentecost 

 



 

ОГОЛОШЕННЯ 

РІЗДВЯНА ВИПІЧКА 

Наш відомий пекар Ілля Колтуський наполегливо працює над 

виготовленням особливих випічок до Різдвяних Свят. Не 

чекай! Оформіть замовлення сьогодні! Візьміть форму 

замовлення в церкві або отримайте її за цим посиланням 

https://www.dropbox.com/s/vz5abne8wmkbneh/2022%20Christ

mas%20Baked%20Goods%20Sale.pdf?dl=0. 

 

СТАТУС ДОРОСЛОЇ ТА ДИТЯЧОЇ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

Зупиняємо дорослу та дитячу освітні програми. Є деякі деталі 

щодо часу та місць збору, які потрібно враховувати. Ми 

хочемо забезпечити невимушену програму, яка вписується в 

потік нашого часу, який ми проводимо разом за літургією. 

Будь ласка, поділіться своїми думками чи пропозиціями. 

 

СКЛАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОГО БЮДЖЕТУ 

Після кількох місяців у нашій новій церкві ми маємо достатньо 

досвіду, щоб розпочати процес складання бюджету. Щоб 

покрити наші очікувані річні витрати, наш щомісячний збір має 

становити 6250 доларів або 1460 доларів на тиждень. Ми 

почнемо відстежувати та публікувати наш прогрес з цього 

місяця, листопада 2022 року. 

 

ЯРМАРОК РЕМЕСЕЛ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СВ. 

https://www.dropbox.com/s/vz5abne8wmkbneh/2022%20Christmas%20Baked%20Goods%20Sale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vz5abne8wmkbneh/2022%20Christmas%20Baked%20Goods%20Sale.pdf?dl=0


ЙОСИФА 

У суботу, 3 грудня, з 9:00 до 16:00 у римо-католицькій церкві 

св. Йосипа в Ралі відбудеться перший ярмарок ремесел 

«Радість Різдва». На заході будуть представлені місцеві 

продавці та ремісники, тихий аукціон, лотерея та фуд-траки. 

 

ПАЛАМАРІ/ ВІВТАРНИКИ ДЛЯ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ О 

10:30 

Ми прагнемо підвищити урочистість Божественної Літургії о 

10:30 через підготовку додаткових паламарів/вівтарників. 

Якщо ви бажаєте служити таким чином, будь ласка, зверніться 

до отця Матея. 

 

МОЛИТОВНІ НАМІРЕННЯ 

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

нашого отця пароха, Олі, отця Марка Шуя, пана Дмитра і за 

пана Паладійчука, пана Роберта Речєньєло,  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... 

Нехай Господь Бог пом’яне вашу добросердечність у Його 



Царстві!  

 

ANNOUNCEMENTS   

CHRISTMAS BAKE SALE 

Our renowned baker, Ilya Koltusky, is hard at work making special 

baked products for the Christmas Holy Days. Don’t wait! Place 

your order today! Pick up an order form in church or get one at 

this link 

https://www.dropbox.com/s/vz5abne8wmkbneh/2022%20Christ

mas%20Baked%20Goods%20Sale.pdf?dl=0. 

 

STATUS OF THE ADULT AND CHILDREN’S EDUCATION 

PROGRAMS 

We are pausing the adult and children’s programs.  There are 

some details with the timing and gathering spaces that need to be 

considered.  We want to ensure an activity that is relaxed and fits 

into the flow of our time that we spend together following the 

liturgy.  Please share any of your thoughts or suggestions. 

 

DRAFTING THE MONTHLY BUDGET 

After several months in our new church, we have enough 

experience to begin a budgeting process.  To meet our expected 

yearly expenses, our monthly collection needs to be $6,250 or 

$1,460 per week.  We will begin to track and publish our progress 

as of this month, November 2022. 

 

https://www.dropbox.com/s/vz5abne8wmkbneh/2022%20Christmas%20Baked%20Goods%20Sale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vz5abne8wmkbneh/2022%20Christmas%20Baked%20Goods%20Sale.pdf?dl=0


CRAFT FAIR AT ST. JOSEPH’S 

On Saturday, 3 December from 9 AM to 4 PM, St. Joseph Roman 

Catholic Church in Raleigh will host their first “Joy of Christmas” 

Craft Fair. The event will feature local vendors and artisans, silent 

auction, a raffle and food trucks.  

 

PALAMARS/ SERVERS FOR THE 10:30 DIVINE LITURGY 

We are seeking to increase the solemnity of the 10:30 Divine 

Liturgy through the training of additional palamars/ servers. If you 

are willing to serve in this way, please see Father Matthew.  

 

PRAYER INTENTIONS 

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

Volodymyra Paladiychuk, pani Anna, Fr. Matthew, Father Mark 

Shuey, Dmytro Socko, Mr. Paladiychuk, Robert Reciniello, 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… 

May the Lord remember your kindness in His Kingdom! 

 

Weekly Donation Report / Тижневий звіт пожертв 



Income/Прибуток 30 October 

2022 

Недільна Збірка/ Sunday Collection $1,115 

Building Fund $0 

Сумa/ Total $1,115 

Тижневий бюджет/ Weekly Budget $1,460 

Відмінність/ Difference -$345 

Relief of Ukrainian War Refugees:  

 

Розклад Богослужіння/ Schedule of Divine Services 

6.XI.2022 Неділя/ Sunday 

22-а Неділя по Зісланню Св. Духа (Глас 5) 

22nd Sunday After Pentecost (Tone 5) 

 

Divine Liturgy/ Служба Божа (English) 

Служба Божа/ Divine Liturgy (українською мовою) 

 

 

 

 

8:30 AM 

10:30 AM 

8-9.XI.2022  вівторок і середа/Tuesday and 

Wednesday 

Служба Божа/ Divine Liturgy 

 

 

10 AM 

10-11.XI.2022 четвер і п’ятниця/ Thursday and 

Friday 

Служба Божа/ Divine Liturgy 

В четвер/Thursday: За упокій всіх усопших членів Легіону Марії/For the 

 

 

6 PM 



repose of all the deceased members of the Legion of Mary 

12.XI.2022 субота/ Saturday 

Служба Божа/ Divine Liturgy (Св. Йосафата/ St. 

Josaphat) 

За упокій всіх усопших членів Легіону Марії/For the repose of all the 

deceased members of the Legion of Mary 

Всенічне бдіння/ All-Night Vigil 

 

 

10 AM 

 

5:30 PM 

13.XI.2022 Неділя/ Sunday 

23-а Неділя по Зісланню Св. Духа (Глас 6) 

23rd Sunday After Pentecost (Tone 6) 

 

Divine Liturgy/ Служба Божа (English) 

Служба Божа/ Divine Liturgy (українською мовою) 

 

 

 

 

8:30 AM 

10:30 AM 

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

before each Liturgy.  

 

МУДРИЙ РОЗДУМ ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА АЛЕКСІЙЧУКА 

У притчі про вбогого та багача бачимо, що Лазар, який на 

землі перетерпів невигоди й труднощі, удостоюється радості у 

вічності, а багач, який уже мав свою радість і своє щастя на 

землі, у вічності отримує терпіння. Коли ж багач розуміє всю 

незворотність своєї ситуації і просить можливості попередити 

своїх рідних, щоб інакше жили на землі, то на це чує відповідь: 

«Навіть якби хто з мертвих воскрес—не повірять». 

Господь завжди промовляє до нас. У кожній ситуації нашого 

життя Бог хоче щось нам сказати. Чи це хвороби, чи невдачі, 



чи якість труднощі та непорозуміння—через них Бог 

промовляє до нас, на щось хоче звернути увагу. Маємо чувати 

й бути уважними до всіх ситуацій і подій, які з нами 

трапляються: що Бог прагне промовити всім цим? 

Бог є любов’ю і завжди має що нам сказати!  

A WISE MEDITATION OF VLADYKA BENEDICT ALEKSIYCHUK 

In the parable of the poor man and the rich man, we see that 

Lazarus, who endured hardships and difficulties on earth, is 

awarded joy in eternity, and the rich man, who already had his joy 

and happiness on earth, receives suffering in eternity. When the 

rich man understands the irreversibility of his situation and asks 

for the opportunity to warn his relatives to live differently on 

earth, he hears the answer: "Even if someone from the dead rose 

again, they will not believe." 

The Lord always speaks to us. In every situation of our life, God 

wants to tell us something. Whether it is illnesses, or failures, or 

difficulties and misunderstandings—through them, God speaks to 

us. He wants us to pay attention to something. We must listen 

and be attentive to all situations and events that happen to us: 

what does God want to say through all of this? 

God is love and He always has something to say to us!  

 


