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SUNDAY OF ALL SAINTS

MAY 26, 2013

Epistle – Heb 11:32-12:2a; Gospel –Mt 10:32-33, 37-38 & 19:27-30, Tone 8

DIVINE LITURGIES FOR THIS WEEK
Sunday of All Saints, May 26, 2013
9:00 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners
11:30 AM Lit. + Joan Bigos r/by Ron & Irene
Monday, May 27, 2013
8:00 AM Lit. + John Shpak r/by Senior Citizens Club
Tuesday, May 28, 2013
7:20 AM Lit. + Gloria Tiedemann r/by Grausam Family
7:00 PM May Devotions to the Mother of God
Wednesday, May 29, 2013
7:20 AM Lit. Health of William Kelly
r/by Missionary Sisters of Mother of God
Thursday, May 30, 2013
7:20 AM Lit. + Johanna Kerico r/by Joan Zaleski
Friday, May 31, 2013
8:45 AM Lit. + Rozalia Lojko r/by Class of 2014
Saturday, June 1, 2013
8:00 AM Lit. + Helen Maslak r/by Helen Duda
5:00 PM Lit. + Russell Hunchar r/by Wife, Olga
2nd Sunday After Pentecost, June 2, 2013
Epistle –Rom 2:10-16; Gospel – Mt 4:18-23
9:00 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners
11:30 AM Lit. + Ruth Kohut r/by Michael, Marianne and
Mary Alicia Kohut

Memorial Day Services at the Cemetery
Our traditional visit to the cemetery will take
place on Monday, May 27. After the 8:00 a.m. Divine
Liturgy in church we will go to our cemetery and
gather at the monument at 9:30 a.m. for the
American Ukrainian Veterans service. Then we will
bless individual graves. Rain or Shine.
May Devotions
The last Moleben service in the month of May,
will be offered outside at the Grotto (Mosaic) of
the Blessed Mother of God by the side of our
church on Tuesday May 25, at 7:00 p.m. Please
join us in honoring her, who God first honored, by
choosing her to be the Mother of His Son.
Father’s Day – June 16
The 9:00 a.m. liturgy on Sunday, June 16 will be
offered for the living fathers of the parish, followed
by a panachyda service for all the deceased fathers.
Please remember to use your special Father’s Day
Remembrance envelope so that your father’s name
may be included in the Divine Liturgy.
The names of fathers and donors will be listed
in the bulletin if submitted by June 2. Names
submitted after June 2, will be mentioned at the
service but not included in the bulletin.
Attention Graduates
Please let us know of our parishioners who are
graduating this spring from high school, college, or
graduate school. We would like to honor all of
them at the 5:00 p.m. Divine Liturgy on Saturday,
June 15. After the Liturgy we invite them with
family to come downstairs to the church hall for
pizza and fellowship. Please let us know by
sending us a note or emailing us the information.
School Thank You
Great news! In celebration of our 50th
anniversary, next year the school is establishing
new scholarships for Religion ($500), Music ($250),
and Ukrainian Studies ($250) for our graduating 8th
graders. These scholarships are being established
and funded through the benevolence of the Dr.
Andrei Kachala family in memory of Sozont and
Rostyslawa Kachala. What a wonderful way to
remember loved ones! Thank You!

Ukrainian Cultural Festival - Spread the word!
Assumption Catholic Church located at 684
Alta Vista Place, Perth Amboy, NJ will hold a
Ukrainian Cultural Festival on the parish grounds
on Saturday, June 22, from 12 noon until 8 p.m.
The Festival will feature church and school tours,
live entertainment by musician and singer Vasyl
Macedon of the 惇 Zbruchany” group, dancing,
children’s corner, vendors, traditional Ukrainian
food/drink, raffles and more. Ukrainian dance
groups:
“Assumption School Dance Group敦
“Chervona Kalyna,敦 Jersey City, NJ
“Nadiya Dance Ensemble,” Perth Amboy, NJ
“Veselka,” Perth Amboy, NJ,
“Barvinok,敦 Bound Brook, NJ
will perform at 2:30 p.m. in the school hall. No
charge for admission.
A meeting of the festival committee will be
held on Tuesday, June 18 after the 7 p.m.
Moleben to the Sacred Heart of Jesus.
Lend a Helping Hand
We need volunteers to help with festival
preparations. Before you stop reading, consider
this. Some of our parishioners will be working so
many continuous hours before and at the festival
that they might not be able to get to eat lunch or
just walk around and enjoy the festivity. Someone
like you could volunteer an hour or more of your
time to give a friend a break. Of course, if you can
give more to support to our fundraiser, that would
be wonderful. If we share the load, we can all
enjoy the festival. Please seriously consider
pitching in by signing up on the Volunteer sheet in
the church vestibule. On the top of the sheet
there is 惇 working area,敦
schedule.

chairperson/s and hour

Staten Island Ukrainian Festival
Holy Trinity Ukrainian Catholic Church, 288
Vanderbilt Avenue in Staten Island, NY will hold a
festival on Sunday June 2, 2013 from 12 noon to 7
p.m. There will be excellent Ukrainian dance
performances, music, attractions for children, as
well as delicious Ukrainian Traditional Food. For
info call 718-442-2555
ACS Brick Fundraiser
Memorial Bricks are being sold to raise funds
for the parish school.
Each brick can be
personalized as a memorial for a family or loved
one.
The cost is $50.00 per brick.
For
information call the rectory, 732-826-0767, or
chairman Rozalia Czaban, 973-763-4273. Please
order your bricks as early as possible; the deadline
is September 2013.
Holy Name Society,
HOLY NAME SOCIETY, 1988
Holy Name Society,
IN MEMORY OF DECEASED HOLY NAME MEMBERS

Sunday Liturgy Schedule and Coffee Hour
Coffee Hour will continue through Father’s
Day, June 16. After June 16 Coffee Hour will be
suspended until September. The Liturgy schedule
will not change for June. For the months of July

and August, the Sunday schedule will be 9:00 a.m.
(Ukrainian) and 11:00 a.m. (English).

Парафіяльний Вісник
ОГОЛОШЕННЯ, ПОДІЇ, НОВИНИ
Український Фестиваль
Перший український фестиваль у
нашій парафії відбудеться у Суботу, 22 червня 2013
року з 12 год. дня до 8 год. Фестиваль буде
проходити на шкільній площі і в шкільному залі.
Фестиваль пропонуватиме
традиційну українську
їду/пиво, живу музику - "Збручани” соліст Василь
Македон, виступ танцювальних колективів -“Надія ",
“Парафіяльна
Школа”,
"Веселка",
“Барвінок”,
"Червона Kалина" , ігри для дітей, лотерею 50/50,
ярмарок українських виробів. Всіх запрошуємо, щоб
познайомитися із нашою культурою і церквою.
Дякуємо компанії МІСТ за спонсорський дар однієї
тисячі долярів на наш фестиваль
Простягніть Руку Допомоги
Ми шукаємо за волонтерами, які б з великим
запалом могли взятися за цей відповідальний проєкт
на благо нашої парафії. Цей захід є важливий не
тільки з боку єднання нашої громади, але також у
фінансовому плані. Фестиваль може бути дуже
успішним, якщо ми всі дійсно готові відгукнутися.
При вході до храму є стіл на якому є форми для
волонтерів у різних ділянках праці для добра і
успіху Фестивалю. Запишіться на цілий день або на
дві години там де ви думаєте ваш талант буде
найкраще використаний. Сердечно прошу вас
підтримати парафію і взяти участь у Фестивалі. Ми
розраховуємо на вас наші брати і сестри українці.
Молебен
Останній Молебен до Богородиці у
Травні місяці, буде відправлятися на
вулиці біля Грото (мозаїки)
Пресвятої Богородиці у Вівторок 25
травня,
в
7:00
вечора.
Приєднуйтесь до нас щоб віддати
честь тій котру Бог вибрав бути
Матір'ю Його Сина.
День Батька
Третя неділя червня - День Батька. В цю неділю, у
Святій Літургії, яка буде відправлятися на День
Батька 16 червня, ми згадаємо всіх живих батьків і
тих, що на жаль вже відійшли від нас. Також буде
Панахида за всіх померлих батьків зразу по Службі
Божій. Просимо написати імена батьків за яких ви б
хотіли щоб о. Іван молилися за, і киньте у конверті
у кошик якомога швидше.
До Уваги Випускників
Будь ласка, дайте нам знати про наших парафіян,
які закінчують цієї весни середню школу, коледж
або університет . Ми хотіли б вшанувати всі їх на
Літургії о 5:00 вечора у Суботу, 15 червня. Після
Літургії ми запрошуємо їх із сім'єю спуститися вниз
до церкви у зал на смачну піцу і спілкування. Будь
ласка, повідомте ім’я випускників по електронній
пошті або задзвоніть до о.Івана
Гравіровані Цеглинки Для Школи
Запрошуємо парафіян нашого храму взяти участь у
акції зі збору коштів на нашу школу з нагоди 50
річчя. Долучитися до акції можна придбавши
символічну цеглинку за $50, яка буде поміщена на
новій площі біля центральних дверей
школи. На цеглинці у трьох рядках може
бути вигравіровано за кого ви цю цеглину
жертвуєте і ваше імя. При вході до церкви
є синя форма яку треба заповнити
долучивши $ 50, і дати її о. Іванові або ж
кинути форму у кошик. Також при вході до
церкви на столику є зразок цеголок які уже
люди придбали. Щиро дякуємо усім, хто
відгукнеться і долучиться до акції. Уже продано
більше ніж 160 цеголок і десь 20 цеголкок уже
придбані нашими новоприбулими парафіянами із
України. Усі кошти від продажу підуть на школу (без
якої ми як парафія не зможимо існувати бо
використовуємо її для різних парафіялльних подій),
а ваше імя як жертводавця назавжди залишиться
на цеглині і буде поміщене у церковному віснику.
Освячення площі з новими цеглинами буде при
кінці Вересня, тому поспішаєте купити цеглину для
вашої родини.

Запитання до о. Івана
Допоможіть порадою. Мій чоловік б'є мене, з ним
неможливо жити, чи буде великим гріхом розвід по такій
причині?
Свята Церква вважає, що шлюб повинен бути нерозривним, тобто
“що Бог з’єднав, того людина нехай не розлучає” (Мф. 19, 6). Але є
випадки, що шлюби розпадаються. Найбільш вагомою причиною
для розірвання Церковного благословення із шлюбу є, за
Священним Писанням, сімейна зрада. Також є і інші індивідуальні
причини, які потребують вивчення. Вирішувати такі питання мають
право єпископи і церковний суд. Отож, раджу Вам звернутись із
Вашою проблемою до священика і він порадить як вам поступити.

Нещодавно я купила книгу в якій рекомендується
підливати свячену воду в ванну, особливо якщо людина
випиває. Як мені відноситись до цих слів і чи можна таким
людям взагалі підливати свячену воду навіть в іжу?
Відносно того, чи можна підливати Свячену воду. Свята Вода, це
велика Святиня, образ благодаті Божої, яка зцілює душевні і тілесні
недуги. До неї треба відноситись з благоговінням. Підливати Святу
воду у ванну на мою думку грішно, якщо потім вона буде
виливатися у каналізацію. Краще вже підлити Святу воду у їжу. При
цьому не забувайте, якщо Ви хочете допомогти близькій Вам
людині позбавитись від хвороби,то підтримайте її своєю усердною
молитвою, прийдіть до храму Божого замовте Літургію за хворого,
а вже тоді підлийте Святу воду з вірою. “І молитва віри зцілить
хворогого…” (Як. 5,15).

Чула, що в Храмі “підспівувати хору не благословляєтся”.
Чи можна співати разом з хором бодай Символ Віри та
Отче Наш так як це практикується на Україні
Не думаю, що підспівувати хору не благословляється , питання
скоріше в іншому, що підспівувати треба так, щоб своїм голосом не
заважати іншим, не збивати їх з молитви. Звичай співу мирянами за
богослужінням бере свій початок в древні часи. З плином часу
традиційно склалося так, що в наших храмах співає церковний хор,
а в деяких церквах миряни лише “Символ Віри”, “Отче Наш”. Якщо
Ваша душа прагне поспівати Богові за богослужінням підспівуючи
хору, Ви можете це зробити, не соромтеся, співайте.

Хочу запитати Вас, хочу освятити новий автомобіль, як мені
це зробити? Можна освячувати тільки у воскресний день
після служби чи в інший день теж можливо?
Для того, щоб освятити автомобіль, Вам необхідно заздалегіть
домовитися з священником про час і місце звершення чину
освячення. Освятити автомобіль можна у будь – який день.

Підкажіть, що потрібно робити
поламався. Хрестик був освячений.

із

хрестиком,

який

Якщо хрестик дерев’яний, спаліть, а попіл посійте у воду за течією
річки, якщо срібний чи золотий, зверніться до ювелірного майстра,
щоб припаяв поламану частинку,після цього хрестик треба
освятити, а якщо у Вас хрестик який поламався з простого металу, і
немає можливості відновити, закопайте в місці яке не буде
потоптане ногами. Для прикладу поламаний хрестик можна
закопати на могилці близьких родичів.

У мене таке питання, якщо у вічності не будуть
одружуватися, то що буде з подружжям, зв”язаними
таїнством вінчання на землі з волі Божої, у вічності, якщо,
звичайно, вони увійдуть у вічність? Чи будуть вони разом?
Якщо супруги за земного життя збережуть вірність один
одному,будуть мати страх Божий,жити благочестиво,то й вічності
будуть разом. Які відносини будуть у вічності? Господь в бесіді з
саддукеями говорить:”…бо у воскресінні ні женяться, ні виходять
заміж, а перебувають, як Ангели Божі на небесах ”(Мф.22,30). У
житті вічному тіла людей зміняться, вони будуть духовними. Вони
не будуть мати потреби в земних благах,в життєвій суєті,в
шлюбних обов’язках,які мали за свого земного тілесного житя. У
земному житті шлюб який благословляє Бог через Свою Церкву
існує по причині смерті, тобто щоб після померлих народжувались
інші. У вічності не буде смерті, отже не буде потреби у шлюбі. У
притчі про “Багача і Лазара”(Лк.16:19-31) Господь також повчає,
що в житті вічному можливе спілкування один з одним. Супруги які
увійдуть в життя вічне, будуть мати спілкування між собою, але це
спілкування буде інше – в прославленні Бога.

