Prayer of St. Francis
Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me bring love.
Where there is offence, let me bring pardon.
Where there is discord, let me bring union.
Where there is error, let me bring truth.
Where there is doubt, let me bring faith.
Where there is despair, let me bring hope.
Where there is darkness, let me bring your light.
Where there is sadness, let me bring joy.
O Master, let me not seek as much
to be consoled as to console,
to be understood as to understand,
to be loved as to love,
for it is in giving that one receives,
it is in self-forgetting that one finds,
it is in pardoning that one is pardoned,
it is in dying that one is raised to eternal life.
Молитва Св. Франциска
Господи, вчини з мене знаряддя Твого миру:
де ненависть – вчини, щоб я ніс Любов;
де кривда – щоб я ніс Прощення;
де розлам – щоб я ніс Єдність;
де сумнів – щоб я ніс Віру;
де помилка – щоб я ніс Правду;
де розпач – щоб я ніс Надію;
де смуток – щоб я ніс Радість;
де темрява – щоб я ніс Світло.
Вчителю, вчини, щоб я не стільки шукав бути втішеним, скільки потішати;
не стільки бути зрозумілим – скільки розуміти;
не стільки бути коханим – скільки кохати.
Бо даючи – отримуємо,
прощаючи – отримуємо прощення;
помираючи – воскресаємо до Вічного Життя!
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DIVINE LITURGIES

Sunday:

8.30 a.m. (Eng.)
10.00 a.m (Ukr.)
Daily Liturgies as scheduled

————————СЛУЖБИ БОЖІ

Неділя:

8:30 ранку (анг.)
10:00 ранку (укр.)
Розклад Щоденних Літургій у
Бюлетені

SACRAMENTS-СВЯТІ ТАЙНИ
ХРИЩЕННЯÊ– повідомте священика наперед
СПОВІДЬ – перед і після Служби Божої або за
домовленням
ВІНЧАННЯ – повідомте священика хоча б шість
місяців наперед
ВІДВІДУВАННЯÊХВОРИХÊ/ÊBМИРАЮЧИХ
дзвоніть до священика в будь-яку пору доби
—————————————
BAPTISMÊandÊCHRISMATIONÊ– see priest in advance
CONFESSION – before and after Divine Liturgies
MATRIMONY – see priest at least six months prior to
desired date
VISITINGÊSICKÊÊandÊHOMEBOUND—contact priest
any time of the day

DIVINE LITURGIES FOR THE WEEK
Sunday, September 18
8:30am Divine Liturgy/ Божественна Літургія
10:00am Divine Liturgy/ Божественна Літургія.
Monday, September 19
No Services/ Немає Богослужень
Tuesday, September 20
9:00 am Divine Liturgy/ Божественна Літургія
Wednesday, September 21NATIVITY OF THEOTOKOS/РІЗДВО
БОГОРОДИЦІ
7:00 pm Divine Liturgy/ Божественна Літургія
Thursday, September 22
9:00 am Divine Liturgy/ Божественна Літургія
Friday, September 23
9:00 am Divine Liturgy/ Божественна Літургія
Saturday, September 24
9:00 am Divine Liturgy/ Божественна Літургія
Sunday, September 25
8:30am + Edward Babor req. by Campbell family
10:00am Divine Liturgy/ Божественна Літургія.
FOR YOUR REFLECTION
“My past O Lord, to Your mercy; my present to Your love; my future to Your
providence.” St. Padre Pio

ДЛЯ РОЗДУМІВ
“Моє минуле, Господи, вручаю Твоєму милосердю; моє сьогодення Твоїй любові;
моє майбутнє Твоєму провидінню” Св. Отець Піо

Last week’s collection:
Sunday, September 11, 2022 $1032.00;
Next Week’s Readings: September 25
Epistle: 2Corinthians 6, 1-10
Gospel: Luke 5,1-11

Збірка за Минулий Тиждень:
Неділя, 11 вересня 2022
$1032.00;
Читання Наступного Тижня: 25вересня
Апостол: 2Коринтян 6, 1-10
Євангеліє: Луки 5,1-11

BBQ FUND
Out of 25000 collected during our BBQ we have allocated $5000.00 each to Revived Soldiers
Foundation and Razom for Ukraine Foundation. We have also funded the purchase of 4 sets of
drones for Ukraine. Total cost of drones: $10232.00. Thank you for your hard work!
ФОНД БАРБЕКЮ
З $25000 зароблених під час нашого Барбек’ю по $5000.00 було передано в Фонд Разом та
Revived Soldiers Ukraine. Також ми закупили 4 комплекти дронів для ЗСУ на суму
$10232.00. Дякуємо усім за вашу працю.
PARISH SCHOOL OF UKRAINIAN STUDIES
Parish School of Ukrainian Studies will begin shortly. If you are interested to volunteer or enroll
your child, please call 631-727-2766.
ПАРАФІЯЛЬНА ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА
Парафіяльна Школа Українознавства невдовзі розпочне свою роботу. Якщо ви бажаєте
допомогти, або записати своїх дітей, просимо телефонувати 631-727-2766 або звертатися
до Пані Ліни.
FIRST HOLY COMUNION
If your child finished 7 years of age or have not yet had First Holy Communion, please contact Fr.
Bohdan or Dc. Joseph.
ПРИГОТУВАННЯ ДО ПЕРШОГО ПРИЧАСТЯ
Якщо ваша дитина ще не мала Першого Причастя і є старша 7 років, просимо звертатися
до о. Богдана або до п. Ліни.
PARISH PROJECTS
The upcoming parish projects include: finishing the restoration and preservation of church stained
glass windows. The project has been completed Manufacture and installation interior church
doors. Cost estimate is $4000.00. Donations are welcome. Our gratitude goes to Dovhoshyia
Family for their donation of $100.00 toward our door project
ПАРАФІЯЛЬНІ ПРОЕКТИ
Плануємо декілька проектів на нашій парафії. Завершення ремонту та відновлення
церковних вікон. Проект завершено. Також плануємо виготовлення та встановлення
внутрішніх дверей до храму. Орієнтовна ціна: $4000.00. Пожертви вітаються. Дякуємо
Родині Довгошия за пожертву $100.00 на ремонт вікон.
NEW PARISHIONERS
Welcome to St. John the Baptist Parish. Please stop by the rectory, introduce yourself and
register. We look forward to meeting you!
НОВІ ПАРАФІЯНИ
Вітаємо на Парафії Св. Івана Хрестителя. Просимо вступити до парафіяльного офісу щоб
познайомитися та зареєструватися. Чекаємо Вас!
WE ASK FOR YOUR PRAYERS
We ask all to pray for the grace of healing and swift recovery for the members of our parish:
Victor, Michael, Ihor and David
ПРОСИМО ПРО МОЛИТВУ
Просимо молитися за здоров’я, ласку зцілення та Боже благословення для Михайла,
Віктора, Ігора та Давида.

