Парафіяльний Вісник

Запитання до о. Івана?

ОГОЛОШЕННЯ, ПОДІЇ, НОВИНИ

Український Фестиваль
Український фестиваль у нашій парафії відбудеться у Суботу, 21
червня 2014 року з 12 год. дня до 8 год. Фестиваль буде проходити
на шкільній площі і в шкільному залі. Фестиваль пропонуватиме
традиційну українську їду/пиво, живa музикa - гурт "Черемош”,
виступ танцювальних колективів о 1 і 3 годині, ігри для дітей,
лотерею 50/50, ярмарок українських виробів. Сердечно прошу вас
допомогти у приготуванні Фестивалю особливо будемо потребувати
працівників на декілька годин для праці у день Фестивалюю. Ми
цього року, як ніколи, мусимо зробити гарний фестиваль, щоб
показати світові що ми Українці любимо свій край, традиції і
культуру і що ми підтримуємо наших братів і сестер на Украйні.
Простягніть Руку Допомоги
Ми шукаємо за волонтерами– працівниками, 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 на Фестивалі. Запишіться на цілий день або на декілька
годинтам де ви думаєте ваш талант буде найкраще використаний.
Жінок просимо спекти пляцок, торт, або якусь випічку для
солодкого столу. Сердечно прошу вас підтримати парафію і взяти
участь у Фестивалі. Ми розраховуємо на вас наші брати і сестри
українці.
До Уваги Випускників
Будь ласка, дайте нам знати про наших парафіян, які закінчують цієї
весни середню школу, коледж або університет. Ми вшануємо всіх
ївипусників на Літургії о 5:00 вечора у Суботу, 14 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
ДЕНЬ БАТЬКА

Поминаємо Живих і Померлих Батьків-Татів

У Неділю 15 ЧЕРВНЯ, ми будемо поминати на Літургії усіх наших
живих і померлих татусів. Якщо ви хочете щоб о.Іван молилися за
вашого батька, то при вході церкви візьміть білий пустий конверт, і
на ньому напишіть імя вашого живого або покійного батька і киньте
конверт у кошик на Літургії або особисто дайте отцеві на каві.
Підчас Недільної Літургії, буде братися ектенія за їхнє здоров'я і за
те щоб Господь продовжував їх благословляти і щоб ми дальше
мали їх у нашому житті.

Зміна Часу Літургій
Літо наближається і починаючи із Липня час Недільних
Літургій буде таким:
9:00 – Літургія по Українськи
( час не змінився)
11:00 – Літургія по Англійськи

Заклик прийти на вибори Президента
і проголосувати.
«Ми стоїмо на порозі виборів – ця подія має велике
значення для України адже нам важливо кого обере народ
Президентом, бо на його плечі ляже великий тягар. Той хто
іде до влади – той повинен подумати, чи підніме він цей
тягар, чи захистить він Україну, чи втихомирить він
народ. Якщо ти здатний нести цей хрест – то йди з
Богом, іди на подвиг, іди на Хрест, а якщо
відчуваєш, що не здатний – не йди, бо ти осоромиш і
своє ім'я і народ, який довірив тобі.
Тому дорогі браття і сестри прошу Вас прийти
на вибори, тому що для України це має велике
значення. Чому Росія не хоче, щоб у нас відбулися
вибори, – тому що знає, коли нема глави держави –
легше її розхитати. Ми, дорогі браття і сестри тут в Америці,
будемо продовжувати молитися, щоб Господь допоміг нашій
рідній Україні і Він допоможе. А те, що нам доводиться
страждати – то і Христос хіба не страждав на Голгофі?
Страждав! Бог, але страждав. Але потім Воскрес і переміг
всіх ворогів. І тому і ми – хоч і прийдеться потерпіти і
постраждати в тій, чи іншій мірі, але правда за нами.



Чи варто приходити на богослужіння з
маленькими дітьми? Як поводитись в такому
разі? Як реагувати на присутність дітей у
храмі?
Святе Євангеліє розповідає, що Марію, Мати
Ісуса, у чотирирічному віці було посвячено на
служіння
Богові
в
Єрусалимському
храмі,
а
маленького Ісуса Марія і Йосиф принесли в храм для
посвячення Богові (про це нагадує празник Стрітення
ГНІХ). Сьогодні ж Церква не забороняє дітям
перебувати у храмі, а навпаки заохочує молодих
батьків приходити на богослужіння з дітьми. Нам слід
приводити дітей незалежно від їх віку в храми на
богослужіння. Великою втіхою для Церкви є
присутність в храмі вагітних жінок, бо дитятко в лоні
матері, вже будучи особою, спілкується з люблячим
Отцем. Важливо допомагати дитині ставати на шлях
богоспілкування вже з самого початку її життя, а
починається воно з моменту зачаття. Поставити
молоду особу на праведний християнський шлях і
провадити її ним від зачаття до зрілости – це
обов’язок батьків, а також хресних батьків.
Якщо беремо на богослужіння дітей, то слід
пам’ятати, що час їх присутності в храмі має бути
співмірним з їхніми можливостями. Батьки повинні
пильнувати, щоб діти поводилися належним чином I
привчалися благоговійно ставитися до святинь та
знали, якою має бути поведінка в храмі. Однак, слід
зауважити, що Спаситель не гнівається від плачу чи
сміху малих дітей, але, напевне, навіть втішається і
милується малечею. Він бажає, щоб до Нього
приходило багато дітей, щоб вони ставали Його
дітьми. Тому коли в храмі під час відправи малі діти
сміються чи плачуть, починають бавитися, не
потрібно гніватись, адже сам Господь не гнівається на
них. Задумаймося, наскільки дріб’язковими є дитячі
пустощі порівняно з нашими «дорослими» гріхами.
Адже дитина не свідомо під час перебування в храмі
бавиться чи сміється. Вона радіє з того, що відчуває
любов Отця, Котрий є на небі, хоче йому послужити,
але так, як ще не свідома, то милує своєю радісною
поставою Ісуса Христа. Все ж необхідно спробувати
заспокоїти дитину, якщо вона голосно плаче, щоб не
заважати зосередженню инших людей.
Також
потрібно
не
тільки
перед
богослужінням, але й вдома пояснювати дітям, що
храм – це святе місце, а не звичайний будинок,
кімната чи дитячий майданчик і там треба поводитись
по-іншому. Звичайно, немовлятові цього не поясниш,
але більш старшим дітям треба в міру їх можливостей.
Щодо немовлят, то навряд чи правильно
стверджувати, що вони зневажають святе місце
плачем, адже це – немовлята і свої почуття
виявляють саме через плач або сміх. Господь радіє з
присутності немовлят в храмі, милується ними, коли ті
плачуть, сміються чи сплять.
Щоб ми не робили, робімо з любові, берімо
приклад з Господа – Він з великою любов’ю ставиться
до дітей, а також і нас по-батьківськи любить. Якщо
молимося з любов’ю, то сміх чи плач немовлят не
викликатиме
в
нас
негативних
почуттів,
невдоволення, гніву тощо. Якщо ж намагаємось
допомогти старшим дітям правильно поводитись в
храмі, то робімо це також з любов’ю, а не зі сваркою і
криком.

ДИТЯЧА МУДРІСТЬ

Дідусь нахилився над
п'ятилітнім онуком і
поцілував його надобраніч.
Хлопчик одразу витер
щоку. „Чому ти так робиш,
синку? – спитала мама. –
Коли хтось тебе цілує, не
треба витирати поцілунок”.
„Мамусю, – пояснив
маленький, – я не витираю,
щоб витерти. Я втираю

Brief History of Memorial Day
The origin of Memorial Day dates back to the mid1800s, when America was mourning the lives lost after the brutal Civil War. It is believed that May 30th
was originally chosen as the date because “flowers
would be in bloom all over the country,” according the
Department of Veterans Affairs website.
It was not until after World War I, however, that the day was
expanded to honor those who have died in all American wars. In
1971, Memorial Day was declared a national holiday by an act of Congress, though it is still sometimes referred to as Decoration Day. It
was then designated to occur annually on the last Monday of May.
In remembrance, it is customary to decorate a veteran’s grave
with flowers or a small American flag. In December 2000, the National
Moment of Remembrance Act was passed to ensure our fallen veterans are never forgotten. It encourages all Americans to pause for a
moment of silence at 3pm local time to remember those who died in
service. Meanwhile, all day long, cities across the country observe the
holiday with services, parades, and various displays of gratitude.

Higher Purposes.
Here is a remarkable story from World War II. From the island of
Guam one of our mighty bombers took off for Kokura, Japan, with a deadly
cargo. The sleek B-29 turned and circled above the cloud that covered the
target for half an hour, then three-quarters of an hour, then 55 minutes,
until the gas supply reached the danger point. It seemed a shame to be
right over the primary target and then have to pass it up, but there was no
choice. With one more look back, the crew headed for the secondary target.
Upon arrival, they found the sky clear. They dropped the bomb and headed
home.
Weeks later, an officer received information from military intelligence that chilled his heart. Thousands of Allied prisoners of war, the biggest concentrations of Americans in enemy hands, had been moved to Kokura a week before the intended bombing. The officer breathed, "Thank God
for that cloud!"
The city that was hidden from the bomber was a prison camp and
thousands of Americans are now alive who would have died if not for that
cloud which rolled in from a sunlit sea. The secondary target that day was
Nagasaki, and the missile intended for Kokura was the world's second atomic
bomb! We don't always understand why things happen, because God has
higher purposes!

TEST YOUR KNOWLEDGE OF THE HOLY SCRIPTURES.
1) We are Christ’s disciples if we:
A. Keep His commandments.
B. Love one another.
C. Take up our crosses and follow Him.
D. All of the above.
2) The first bird Noah sent forth from the ark.
A. dove
B. raven
C. nuthatch
D. eagle
3) Moses received the Ten Commandments 50 days after Passover.
A. True
B. False
4) What happened 50 days after Christ rose from the dead?
A. Christ ascended into Heaven.
B. The Christians received the Holy Spirit.
C. St. Matthias replaced the Judas among the Twelve.
D. St. Stephen, the first martyr, was stoned to death.
5) To “speak in tongues” means to use words no one can understand.
A. True

Fr. Ivan’s Corner


Father, does it bother you when children cry in
the church?

An actual baby crying does not bother me at all. That's
how babies communicate. I would rather hear children
crying than hear adults talking as if they are on a corner of
the street. Holy Father Francis once stated that "the most

beautiful choir of all is the choir of the infants who will
make a noise."

Children belong at Liturgy (Mass). Period. Efforts
to remove children for Liturgy — is not in keeping with the
traditions of the Church or its precepts. Loud children and
their parents (whose sin is that they have dutifully brought
their kids to Liturgy) should not be relegated to segregated, soundproofed rooms for the convenience and comfort
of people who complain about the noise or distraction at
the expense of the good of the whole community. Parents
can choose to use or not the “crying room”. Children have
always been, and should always be present at liturgical
celebrations. Their presence, especially in overwhelming
numbers, is a sign of the great blessings showered by God
upon His people. Jesus is happy, because the growth and
life of the Church is something that ensures a healthy, dynamic and living faith for future generations.
When our Holy Father told our young people at
World Youth Day to go make some noise, he did not also
say, “but only in the crying room.”

 Why don’t we kneel after Easter?
Kneeling is a sign of humility and we humbled ourselves
during Lent for forty days. At Pascha, we have great joy
because of the Resurrection of the Lord so we no longer
kneel for fifty days until the feast of Pentecost. This
doesn’t mean we no longer have to be humble, but we can
put aside the symbols of humility, like kneeling and fasting
so that we can celebrate the Great Feast in joy and light.


What is the significance of receiving the blessing of a priest or a bishop,? And when should
you get such a blessing?

In Holy Scripture, we find stories of blessings given to the
entire people of God by the High Priest and blessings given
to individuals by Prophets and by parents. So we see that
there are two types – sacramental or liturgical and personal. We must remember that the liturgical and personal
blessings are not the blessings by human beings, but are
the blessings of the Lord. In our Church today we see the
same sorts of blessings as can be found in Scripture. Blessings are commonly sought at the beginning of any arduous
task, going to war, having surgery, after confession. In
‘the old country’ people frequently ask the blessing of
priests or bishops or monks as they walk down the street.
In church life here in America, this sort of respect is not so
frequently seen.

INVISIBLE PRIEST


A comment reported on the Portland, Maine,
TV station, Channel 6:
"We could take a cue from Eastern Catholics whose
priests stand with their backs to their congregation, leading a liturgy that is neither clever nor
impassioned, but simply beautiful, like
stone smoothed by centuries of rhythmic tides. It's an austere ritual, in the
sense of - there's nothing new here; it's
sublime, in the sense of - creating a
clearer view into Heaven. The priest can
be any priest. Who he is, what he looks
like, how he speaks, and what he thinks
matter little. He hasn't written the service that he officiates. It isn't about him or his prow-ess. He's an interchangeable functionary draped in brocaded robes, obscured by incense, and, as such, never points to himself,
a flawed human, pointing ever and only to the Perfection of the Mysterious Divine. That is the role of every
priest or preacher - invisibility, while making God seen."

ANSWERS TO QUESTIONS OF THE HOLY SCRIPTURES
1. D, all of the above.
2. B, raven. Genesis 8:7 The raven is an unclean bird, Leviticus 11:15 and Deuteronomy 14:14 The second bird Noah sent forth from the ark was a dove which is a
clean bird, Deuteronomy 14:11-20. This prefigured the gift of the Holy Spirit (in the
form of a dove) which would come when the old man, subject to sin, was drowned
in the waters of Holy Baptism.
3. A, true. This prefigured the Christians receiving the Law of God written on the
fleshy tablets of the heart, rather than cold and hard stony tablets.
4. B, the Christians received the Holy Spirit on Pentecost.
5. B, false. The gift of speaking in tongues meant precisely the opposite. The Book
of Acts records how the Apostles were able to proclaim the wonderful works of

