
Христос Рождається! – Christ is Born! 
 

Неділя, 22 січня 2012р. – Неділя по Богоявленні, 32га по Зісланні Святого Духа – Глас 7 
Sunday, Jan. 22, 2012 – Sunday after Theophany, 32

nd
 Sunday after Pentecost – Tone 7 

9:30AM Сл. Божа за Парафіян та жертводавців   For Parishioners & Benefactors 
 

Понеділок, 23 січня       Monday, Jan. 23, 2012 

10:00AM Похорон † Маґдалини Квас    Funeral Liturgy for † Magdalena Kwas 

 

Вівторок, 24 січня       Tuesday, Jan. 24, 2012 

8:00AM Особливе намірення     Special Intention 
 

Середа, 25 січня       Wednesday, Jan. 25, 2012 

9:00AM † Зеня, Іван, Лесьо Бундзяк (ж. О. Савчук)  † Zena, Iwan, Alex Bundziak (O. Sawchuk) 
 

Четвер, 26 січня       Thursday, Jan. 26, 2012 

8:00AM † Михайло Ґоля (ж. Родина)    † Michael Golia (Family) 
 

П’ятниця, 27 – Собор св. Йоана Хрестителя   Friday, Jan. 27, 2012 

9:00AM † Елейн Оприско (ж. Родина)    † Elaine Oprysko (Family) 
 

Субота, 28 січня       Saturday, Jan. 28, 2012 

11:30AM † Тереса Ключник - Панах. – 4та річниця (ж. Родина) † Teresa Klucznik w/Panakh. – 4
th
 Anniv. (Family) 

 

Неділя, 29 січня – Неділя про Закхея    Sunday, Jan. 29 – Sunday of Zacchaeus 

9:30AM Сл. Божа за Парафіян та жертводавців   For Parishioners & Benefactors 
 

 
 

ВІЧНЕ СВІТЛО НА МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ - за здоров’я і Боже благословення для п. Надії Дейнега. 
 

СЬОГОДНІ: «Просфора» – Парафіяльний Різдвяний Обід – зразу після Служби Божої.  Квитки ($15 від 
дорослих; діти – безплатно) можна закупити при вході.  Ласкаво просимо всіх парафіян та гостей на обід! 
 

СЬОГОДНІ:  Лицарі Колюмба проведуть свої місячні засідання в нашій церковній залі о год. 3:30 по пол. 
Сердечно вітаємо їх в нашій парафії! 
 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ:  Цього тижня о. Іван розпочне традиційні душпастирські відвідини домів парафіян з 
Йорданським благословенням.  Якщо Вас не застали вдома, телефонуйте до канцелярії (626-2864) і 
залишіть повідомлення для Отця. 
 

КУРС РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ для підлітків та дорослих (в англійській мові) – в середу, 25 січня, о 6-ій год. веч. в 
парохіяльному домі. Теми будуть змінюватися щотижня. Запрошуються всі бажаючі до участи в дискусіях! 
 

СВІТОВИЙ ДЕНЬ ПОДРУЖЖЯ, який відзначатиметься в неділю, 12-го лютого, вшановує чоловіка і жінку, адже 
вони творять основу їхньої родини, та оцінує християнську сім’ю, як фундаментальну одиницю суспільства. 
В цей день вшановуємо вірність, жертовність і радість щоденного подружнього життя. Тема дня – «Любіть 
один одного». Ці слова Ісуса Христа виражені в євангелії від Йоана 15:12 запрошують чоловіка і жінку 
втілювати в життя заповідь любови. Ці прості слова Христа не лише являються викликом для подружніх 
пар, але й відзеркалюють, як саме Небесний Отець бажає, щоб ми жили. Любити один одного, вимагає 
щоденної застанови та рішення.  В кінці Служби Божої проведемо обряд відновлення шлюбної присяги. 
Будь ласка, повідомте о. Івана про подружжя, котрі цього року відзначають ювілеї 25, 50 або 75 літ шлюбу. 
 

РІЧНІ ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ відбудуться в неділю, 1-го квітня після Служби Божої. 
 

КОНВЕРТИ НА 2012 РІК виставлені у притворі до церкви – 
просимо забрати свої конверти. Якщо не маєте конвертів, 
звертайтеся до мужів довір’я або до о. Пароха.  Щоб 
замовити Службу Божу на будь-яке намірення, проситься 
вживати конверти «Mass Intention» які розміщені на тетраподі 
та передати о. Іванові. 
 

СВЯТА ЛІТУРГІЯ КОЖНОЇ НЕДІЛІ відправлятиметься о 9:30 рано 
(тільки одна).  Літній розклад (дві недільні Літургії – в год. 
8:30 і 10:00) розпочнеться 27 травня «Memorial weekend». 

 
 

ETERNAL SANCTUARY LAMP is offered for the month of January for 
health and God’s blessings on Nadiya Deyneha. 
 

TODAY: PARISH “PROSFORA” CHRISTMAS LUNCHEON immediately 
following Divine Liturgy. Tickets ($15 for adults; no charge for children) 
may be purchased at the door. All parishioners & guests are invited!   
 

TODAY:  KNIGHTS OF COLUMBUS will hold their monthly meeting in our 
Church undercroft (hall) at 3:30pm.  We welcome them to our Parish! 
 

HOUSE BLESSING: This week Fr. Ivan will begin the traditional visiting of parishioners’ homes to bless them with the Jordan 
water. If your house is missed, please leave a message at the rectory (626-2864). 
 

RELIGIOUS EDUCATION CLASS for teenagers and adults (in English) will meet this Wednesday, Jan. 25, at 6:00pm in the 
Rectory.  Topics vary weekly depending upon interest of participants. All are welcome to join in the discussions! 
 

WORLD MARRIAGE DAY, which honors husband and wife as head of the family, the basic unit of society, will be celebrated on 
Sunday, February 12

th
. It salutes the beauty of their faithfulness, sacrifice and joy in daily, married life.  The theme has been 

permanently adopted as "Love One Another". This phrase is the commandment given us by Jesus in John 15:12. It speaks to 
us in a simple but challenging way of how our Heavenly Father wishes us to live. Loving one another is a daily decision - 
simple, but challenging. At the end of the Divine Liturgy that day married couples will be invited to renew their marriage vows.  
Please inform Fr. Ivan (by Feb. 5

th
) of those couples that will be celebrating their 25

th
, 50

th
 or 75

th
 Anniversaries this year. 

 

ANNUAL PARISH MEETING will be held on Sunday, April 1
st
, following the Divine Liturgy. 

 

2012 ENVELOPES are available at the Church entrance – please take your new envelopes and begin using them.  If you do not 
have collection envelopes, please see Fr. Ivan or a Trustee.  Also, “Mass Intention” envelopes can be found on the tetrapod – 
please use these for special Liturgy intentions. 

 

SUNDAY DIVINE LITURGY will be celebrated at 9:30am – only one until Memorial Day weekend (May 27), when the summer 
Liturgy schedule (8:30 and 10:00) will begin. 

Financial Recap – Sunday, Jan. 15, 2012 

 Parishioners (01-15-12)   $    365.00  

 Guests (01-15-12)  40.00  

 Poor  5.00  

 Lights (Candles)  52.00  

 Coffee – O. & N. Maczaj  29.00  

 Rizdvo 10.00  

 Initial Offering  36.00  

 Koliada – Heritage School 63.00  

 New Year 225.00  

 Cash (01-14-12)  3.01  

 F/D Synaxis of the Mother of God  38.00  

 F/D St. Stephen  35.00  

 Total Contributions:   $ 901.01  

Prepared by Maria Ougrin, Financial Secretary 


