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Ісус Христос 40-вого дня по Своїм світлим
Воскресінні вознісся на небо, а 50-го дня
зіслав на апостолів Святого Духа, тому 50ти денний період часу від Великодня до
Зшестя св.Духа має назву П’ятдесятниці.
Цю назву має також і сам празник
П’ятдесятниці або Зшестя св. Духа.
В часі 50-ці святкуємо три празники, що
заслуговують на осібну увагу, це є Неділя
Томина, празник Переполовинення, і празник
Господнього Вознесіння.

Jesus Christ, on the 40th day of His resurrection
ascended into heaven, and sent the Apostles of
the Holy Spirit on the 50th day, therefore the 50day period from Easter to the Descent of the Holy
Spirit is called Pentecost. This name is also the
feast of Pentecost or the Descent of the Holy
Spirit.
The spirit During the 50th time, we celebrate
three feasts that deserve special attention, this is
Tomin's Sunday, the Feast of the Mid-Pentecost,
and the Feast of the Lord's Ascension.

Розклад Богослужень

Liturgical Schedule

Свята Літургія: кожної неділі - о 10:00 ранку
Вечірня: кожної суботи - о 17:00 вечора
Святкові Дні – 19:00 вечора

Divine Liturgy every Sunday - 10:00 am
Vespers every Saturday - 5:00 pm
Weekday Holy Days of Obligation – 7:00 pm

Святі Тайни:

Sacraments:

Сповідь: Доступна перед Вечірною у суботу або у
призначенний час.

Penance: Sacrament of Penance is available before
Vespers on Saturday or by appointment.

Хрещення: Просимо повідомити священника, якщо
народилася дитина, щоб назначити дати для
благословення та належних молитв, пов'язаних з
обрядом хрещення. Перед хрещенням, обов'язкова
зустріч з батьками і хресними батьками.
Заталефонуйте священнику, щоб узгодити ці
питання.

Baptism: Please notify the pastor when a child is born
so that dates for the proper prayers and blessings, other
than Baptism, can be arranged. Before Baptism a
preparatory meeting with the parents and godparents
is necessary. Call the pastor to make arrangements.

Шлюб: Просимо повідомити священника, як
найменше, за шість місяців до передбаченої дати,
щоб мати достатньо часу для підготовки до цього
життєвого зобов’язання.

Marriage: Please notify the pastor at least six months
before the anticipated date to allow for adequate
preparation for this lifetime commitment.

Відвідини хворих і Причастя: Просимо
повідомити священника, коли член родини
знаходиться у лікарні або хворіє вдома і потребує
відвідин. Найближча родина повинна
зконтактуватися зі священником.

Sacrament of the Sick and Communion Visits: Please
notify the pastor if a family member is in the hospital or
unable to attend services due to illness and would like a
visit. It is the responsibility of the immediate family to
notify the pastor.

Похорон: Просимо зконтактуватися зі священником
перед тим, як домовлятися з похоронним
директором.

Funerals: Please contact the pastor before making
arrangements with the funeral director.

Нові Парафіяни:

New Parishioners:

ЩИРО ВІТАЄМО! Щоб допомогти нам як
найкраще вас обслуговувати, просимо виповнити
реєстраційну картку та повернути її до Секретаря
Членства, пані Христини Криницької.

WELCOME! To help us serve you better, please
complete a registration card and return it to Chrys
Krynytzky, Membership Secretary.

Проcимо подавати повідомлення про події Христині
Криницькій • тел.: 206-2298682
e-пошта: chryskryn@gmail.com

Please submit entries for the bulletin to:
Chrys Krynytzky ph: 206-229-8682
• e-mail: chryskryn@gmail.com

ОГОЛОШЕННЯ

ANNOUNCEMENTS

● 12 травня – День Матері. Спільний обід після
Святої Літургії.

● May 12,_Mother’s Day. There will be a pot luck
lunch after Divine Liturgy.

● 19 травня – Загальні церковні збори,
Відбудуться загальні річні церковні збори після
Літургії.

● May 19, General Parish Meeting, Annual parish
meeting after the Liturgy.

● 22 травня – Орієнтація для волонтерів на
CenturyLink Field, 17:30 – 20:45 для волонтерів, які
бажають заробити гроші для церкви під час ігор на
Century Link, відбудеться оріентація на стадіоні. Для
детальної інформації, звертайтесь до Христини
Криницької тел. 206-229-8682.
● 30 травня – Вознесіння Господнє, Свята Літургія
о 19:00
● 9 червня – Неділя Святої Трійці.
● Уроки Катехизму для дітей і юнацтва
проводяться раз на місяць. Дати занять
оголошуються в церкві. За додатковою інформацією
звертайтеся до Орести Ржиської.
● Cестрицтво організовує наш щорічний дитячий
табір Детальна інформація буде оголошена пізніше.
●Вівтарні прислужники будуть мати навчальну
сесію з суботи зранку по неділю зранку з отцем
цього літа. Прохання повідомити о. Овраама, коли
це найкраще для вас зробити, щоб скоординувати
найкращий варіант.
● Сестринство продає вареники з картоплею і
сиром. Вартість 14 штук - $5.00. Звертатись до
чергових по каві, якщо вас цікавить купити їх, або
дзвоніть по тел. 206-762-1055.
● Ми отримали запит від літньої пари що
проживають в східній стороні і шукають допомоги в
прибиранні оселі. Якщо Ви зацікавлені, будь-ласка
звертайтеся до Христини Криницької тел. 206-2298682.

● May 22, Nonprofit Orientation and Training at
CenturyLink Field, 5:30 pm – 8:45 pm for volunteers
to earn money for a church during Century Link Games
there will be an orientation at the Field, for more info
contact Chrys Krynytzky at 206-229-8682.
● May 30, Ascension Thursday, 7: 00 pm Divine
Liturgy.
● June 9, Pentecost Sunday.
● Catechism classes for children and youth are
scheduled monthly. Dates to be determined and
announced in church. For more information talk to
Oresta Rzhiskiy.
● The sisterhood is organizing our annual summer camp
for the children, Details will be announced when they
become available.
● Altar servers will have a Saturday morning thru
Sunday morning summer session with father this
summer. Please let Fr. Abraham know what weekend
would work best for you so we can coordinate the best
attendance.
● Sisterhood has pyrohy for sale, potato and cheese.
14 for $5.00. Please see one of the ladies in charge of
coffee if you are interested in buying them, or call 206762-1055.
● We have a request from an elderly couple living on
the east side. They are looking for help with
housecleaning. If you are interested, please contact
Chrys Krynytzky at 206-229-8682.

Dear Parishioners,
Our parish has the opportunity to raise extra funds for the support of our parish by
working the concession stands at Century Link Field. The stadium provides all the foods
and drinks, they just need people to man the booths. The money that the stand earn is sent
to the non-profit organization that they represent. The more people that volunteer, the
more money is earned.
We are seeking to coordinate volunteers to work there one night a month. We will decide
which night/day we want to work.
Volunteers must be at least 16 years of age, 18+ to handle the beer.
We must have our WA Food Handlers card and a current MAST alcohol permit card.
These can be gotten online:
o

Washington State Food Worker Permit
https://www.foodworkercard.wa.gov/language.html

o

MAST Class 12 Mixologist Permit
https://rserving.com/web/pscc_state.php?siteid=251&flag=barten
der%20license&statecode=WA&saletype=

We must commit to at least 5 events a calendar year.
Every volunteer must go thru a 3.5 hour training at Century Link.
We must wear black pants and shoes, shirts and hats are provided.
We can wear a pin to show which non-profit organization we represent.

This is a much bigger and easier fundraiser than doing a garage sale, or a bake sale.
Depending on the number of volunteers, our minimum earning can exceed $1,000.00 per event.

PLEASE CONTACT CHRYS KRYNYTZKY 206-229-8682 OR ORESTA RZHISKA TO SIGN UP.
We will set up a meeting of volunteers to discuss eligibility, dates of events, and training.

