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8 липня, 2018
6 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа

Покрий нас

Наступна неділя

Чесним Твоїм

15 липня, 2018
7 НЕДІЛЯ
по Зісл. Св.Духа

Покровом

Апостол:

І ізбав нас від
Усякого зла.
.

1 Кор.1.10-18
Євангеліє:
Матея 14.14-22

З 8 липня по 15 липня 2018 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

6 Нед.по Зісл.Св.Духа

Служба Божа

о.парох

8 липня

10: 00 ран.
12:15 дня
5:30 веч.

Розв.над Св.Письмом
Дух.конференція

Понеділок

9 липня

12 год.

Служба Божа за дітей
Спільноти” Оазис“

о.Михайло

10 липня

12 год.

Служба Божа за дітей
Спільноти” Оазис“

о.Михайло

Середа

11 липня

12 год.

Служба Божа за дітей
Спільноти” Оазис“

о.Михайло

Четвер
Св.Верх.Апостолів
Петра і Павла

12 липня

Вівторок

П’ятниця
Субота

7 Неділя
По Зісланні
Св.Духа

10: 00 ран
Служба Божа за парафіян
12 год.
Служба Божа за дітей
Спільноти” Оазис“

13 липня

12 год.

Служба Божа за дітей
Спільноти” Оазис“

14 липня

12 год.

Служба Божа за дітей
Спільноти” Оазис“

15 липня

10: 00 ран.
12:15 дня

Служба Божа

Розв.над Св.Письмом

о.парох
о.Михайло
о.Михайло

о.Михайло

о.парох

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.
Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Корнік
Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин Марію,Стасишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Еmilie Woak

Бажаємо Вам багато
щасливих і Богом благословенних років
життя, здоров’я і здійснення всіх Ваших
мрій!

Вітаємо з Днем Народження!

9 липня — Твардовський Богдан
10 липня — Сопка Дарія
11 липня — Найко Петро
13 липня — Макар Галина
13 липня — Ющишин Оксана
13 липня — Макар Галина

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів окремих проектів реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, вхідної брами,
реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекларувати
13 липня — Ющишин
Оксана
свої пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму пожертви
можна сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяльному офісі.
Пані Оксана Гальчук стала другим жертвенним спонсором , яка для реалізації проекту передала $2.000. Нехай Всещедрий Господь Благословляє її і
родину Ласками і Щедротами!
Увага! Ви зможете придбати лотерейні квитки на фестиваль . При закупі цих квитків Ви вкладаєте свою частку в сплату позики , а по-друге, маєте змогу виграти
виграші в сумі $2000, $500 і п’ять по $100. Кожна родина парафії отримає 2 книжечки вартістю $30 за одну книжечку . Обов’язком кожної родини є закупити ці
квитки. Виповнені корінці і оплату в сумі $50. просимо повернути до 29 липня.
о. Михайло Дроздовський
Фестивальний комітет
Ведеться підготовка до проведення щорічного парафіяльного фестивалю,
який проходитиме 3,4,5 серпня. Всі,хто бажає взяти участь у фестивальному
“КАРООКЕ”, прохання звернутись до Олі Чепак . Працює фестивальний комітет.
УВАГА.До уваги членів парафіяльної ради і фестивального комітету - прохання в неділю
8 липня відразу після Служби Божої зібратись на коротке засідання по питанню розповсюдження реклами проведення фестивалю.
О 12год. 15 хв.– розважання над стор. Св. Письма. Запрошуємо!
Сестри Слуг Непорочної Діви Марії організовують 64-а Свято-Успенське Паломництво
11-12 серпня 2018 року "Марія, наша модель молитви - робіть все, що він вам скаже ...”
з участю Блаженнішого Святослава Шевчука. Прохання до спільноти “Матерів в Молитві»
і всіх бажаючих взяти участь у цій прощі—звернутись до їмості Тетяни.

УВАГА! До уваги дітей віком від 11до 16 років.
З 7 по 14 липня працюватиме християнський табір “OАЗИС”на посілості СУМівської Оселі “Хортиця”.
Діти мають можливість цікаво відпочити разом з друзями, духовно і
молитовно збагатитись, оздоровитись в чудовій мальовничій оселі.
Контактний тел.440-532-1504. Адреса- 47890 Bursley Rd.Wellington,OH
В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в нашій
парафії проводяться зустрічі дух.спільноти “Чисті Серця під Покровом Богородиці”,на яких висвітлюються пізнавальні та повчальні духовні лекції . Запрошуються усі бажаючі сьогодні у неділю 8 липня о 5:30 веч.на науку
“Пояснення Божественної Літургії Ів. Золот.”:єктенії усильного благання, за
померлих, за оглашенних,за вірних.
В СУБОТУ І НЕДІЛЮ – 25 І 26 СЕРПНЯ, ВІДЗНАЧАЄМО 27 -му РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. ФЕСТИВАЛЬ ПАРАФІЇ СВ. ЙОСАФАТА І ПАРАД УКР. СЕЛА. Планується проведення 2-ден. фести-

валю у парафії Св. Йосафата у суботу, 25 серпня, з полудня до 11 год вечора та в
неділю, 26 серпня, з полудня до 6 год.вечора.
Єпархія Святого Йосафата зібрала серію релігійних мультфільмів на їхньому веб-сайті.
Публікуємо цю інформацію для того, щоб наші наймолодші парафіяни могли насолоджуватися переглядом цих повчальних духовних фільмів. Для цього потрібно використати по-

силання http://stjosaphateparchy.com/vacation-with-god/
УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники у середу Запрошуємо!

Глас 5
Тропар: Собезначальне Слово От цю і Духові, * від Діви родж ене на спасення наше, * оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо благоволив плоттю зійти на хрест * і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих * славним воскресенням своїм.
Кондак: До аду, Спасе мій, зійшов Ти * і врат а сокрушив Ти як
всесильний, * умерлих як Творець воскресив з собою * і смерти
жало сокрушив Ти, * і Адам від клятви ізбавився, Чоловіколюбче. *
Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи.
Богородичний: Радуйся, двері Господні непроходимі, * радуйся,
стіно і покрове тих, що прибігають до Тебе, * радуйся, пристане,
бурями не навіщувана * і подружжям незаймана, що родила плоттю
Творця твого і Бога. * Молитись не переставай за тих, що оспівують * і поклоняються різдву Твоєму.

Прокімен: Ти, Господи, захорониш нас і збереж еш нас від роду
цього і повік
Стих: Спаси мене. Господи, бо не ст ало праведного
.
Апостол : Римлян12,6 –14
Алилуя: Милост і т вої, Господи, повік оспівуват иму, сповіщу з
роду в рід істину твою устами моїми
Стих: Бо сказав Ти: Повік миліст ь збудуєт ься, на небесах приготовиться істина твоя .
Євангеліє : Матея 9, 1-8 .
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх
(Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

July 3, 2018

Protocol Number: 215/18 S

Dear Brothers and Sisters in Christ:
I am pleased to write this letter to accompany the publication of the 2017 financial statements for the Ukrainian
Catholic Eparchy of Saint Josaphat in Parma. Since 2011, the Eparchy has had its finances audited each year
by the independent accounting firm of Simic CPA & Co. Since 2013, the Eparchy has published its financial
statements online and distributed the statements to all of our parishes. Included with the financial statements is
a letter from Father Steven Paliwoda, the Eparchy’s Financial Officer, explaining the statements in detail. I encourage you to read Father Steven’s letter in conjunction with the financial statements. These disclosures make
the Eparchy one of the most transparent Catholic dioceses in the world. Just as it is important for the Eparchy
to be transparent about its finances, I encourage every parish in the Eparchy to do the same: be transparent in
its finances and accountable to the faithful, whom the Church exists to serve. There is much good news to report about the financial state of the Eparchy in 2017. Here are several highlights.
The Eparchy’s Financial Situation Continues to Strengthen. In 2011, the Eparchy was $1 million in debt, a year
behind in its property insurance premiums, and going deeper into debt every year. That year, Bishop John Bura created a Stewardship Office to help the Eparchy with its finances. Within five years, the Eparchy experienced a dramatic turnaround: In 2016, the Eparchy finished paying its entire external debt, caught up on all insurance payments, and started a small endowment fund to secure our financial future. This is all thanks to
YOUR generosity. Thank you! Support from Foundations. Thanks to the efforts of the Stewardship Office, the
Eparchy receives over $300,000 in grants each year from foundations like Catholic Home Missions, Catholic Extension Society, Our Sunday Visitor Institute, the Heritage Foundation of First Security Federal Savings Bank,
the ACTA Foundation, the Koch Foundation and others. I hope that the Stewardship Office will continue to produce excellent results in the future. Reducing Expenses, Other Steps Being Taken. We continue to do everything possible to be efficient and cut expenses. All nonessential expenses and noncritical repairs are delayed
until we raise the funds to pay for those repairs. Important Ministries Expanded. We continued to invest in 2017
in our most important ministries such as Youth Ministry, which helps children grow closer to Christ. This is so
important, as the children of today will be parents bringing their children to our churches tomorrow. We also
continued formation programs for priests, deacons and their wives in 2017, and we began a ministry for Families and the Sanctity of Life in 2017. New Missions Opened. In 2017, the Eparchy opened two missions (new parishes) in Pineville, NC and Augusta, GA; and three so far in 2018 (in Columbia, SC; Greeneville, SC; and Columbus, OH). These are critical for reaching out to Ukrainian Catholics who would otherwise not be able to worship
in a Ukrainian Catholic parish. There are still several communities in the Eparchy where people are clamoring
for the Sacraments. Brothers and Sisters, the future of the Eparchy depends upon your financial support. I ask
you to be generous as possible in every way, including by remembering the Eparchy in your last will and testament, or as the beneficiary of an insurance policy or Individual Retirement Account. You can also start a Catholic Gift Annuity, which offers tax advantages. Please consider these and other ways to support your Eparchy. I
hope the publication of this financial information gives you a clear sense of the Eparchy’s finances. If you have
any questions about the financial statements, please call the Eparchy’s Stewardship Director, John F. Kurey,
Esq., MBA, in the Chancery at 440-888-1522, or email him at stjosaphatstewardship@yahoo.com. He will be happy to answer your questions. I would like to thank Father Steven Paliwoda, the Eparchy’s Financial Officer, for
his work in maintaining the Eparchy’s financial records and paying the bills for the past several years; Vice
Econome Father Vsevolod Shevchuk who assists Father Steven; Yevhen Gulenko, who maintains the Eparchy’s
website and will post this information on it; Michael Simic and his colleagues at Simic CPA & Co.; John F. Kurey, Esq. MBA, who has produced outstanding results as the Eparchy’s Stewardship Director since December
2011; and Taras Szmagala Jr., a faithful layman from Cleveland whose encouragement helped move the Eparchy
forward with being transparent about its finances several years ago. Finally, I thank you for your gifts of time,
talent and treasure to your parish, to the Eparchy and to the Church. It is a privilege to serve you as your Bishop. May God bless you for your generosity!
With prayerful best wishes, I am
Gratefully yours in Christ,

