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Announcements
Parking restrictions April - November:- No
Parking
On Shoshone Street: 4th Tuesday, 8AM - 5PM
On 41st Avenue: 4th Friday, 8AM - 5PM
King Soopers has changed the way they
are running their fundraising program.
You now have to select Transfiguration of Our
Lord Ukrainian Catholic Church as the charity
you wish to benefit when you shop at King
Soopers. Please go to
"www.kingsooperscommunityrewards.com" to
register your loyalty card and select
Transfiguration as the charity.
The King Soopers gift cards are no longer part
of the fundraising program. You may continue
to use them if you like, but they are not
necessary for parish support.
There are also flyers in the back of the church
with these instructions.
Thank you for supporting our parish through
this program.
June is the month for meetings out of town.
Due to Dominican and Eparchial meetings,
there will be no weekday clergy availability
from the afternoon of June 2nd through the
rest of that week, and
from the afternoon of June 16th through the
rest of that week.
Sunday Divine Liturgies will take place as
usual.
Contact can be maintained using the
emergency number on the front of the
bulletin.

Liturgical and parish schedules
A reminder that it is especially appropriate
during the Easter season to remain standing
instead of kneeling during the Divine Liturgy.
The Feast of the Ascension will take place on
Thursday, May 30th.
Divine Liturgy will be celebrated at 10 am on
that day.
(If there is sufficient demand, Divine Liturgy
could be arranged at 7 pm on the 29th.)
Our tradition is to gather together in prayer at
cemeteries and to bless graves at the end of
the Easter Season.
Two options have arisen here in the United
States: Memorial Day and Pentecost Sunday.
Since many people are absent for Memorial
Day weekend, it seems best to schedule this
for Pentecost, June 9th - let's say 1:30 pm at
Mount Olivet Cemetery.
Other needs canl be considered as well.
Sunday, June 23rd
One bilingual Divine Liturgy, 10:30 am
Parish picnic following
Looking ahead
4th of July?
Sunday, August 4th, Anticipated celebration of
Parish feast
One bilingual Divine Liturgy, 10:30 am
festivities thereafter
Sunday, August 25th 11:00am - 7:00pm
Ukrainian Independence Day
Clemen Park

ПOВІДОМЛЕННЯ
УВАГA! YBAГA! Обмежене паркування!
Прошу звернути увагу, що від квітня до
листопада НЕ МОЖНА паркувати авт між
годиною 8:00 ранку і 5:00 пообідіІ
На 41-ій вулиці в кожну 4-ту п’ятницю
На вулиці Shoshone в кожний 4-ий вівторок
King Soopers змінив спосіб піддержки
неподаткових організацій. Вже не є конечним
уживати їхні картки. Тепер тільки треба
подати назву організації (нашому випадку,
нашу цекву (Transfiguration Ukrainian Catholic
Church), як платите рахунок. При вході до
церкви знаходяться інформації де це все
точно вияснено.
РОЗКЛАД ЛІТУРГІЙ
Пригадка В нашому обряді у Великодній час,
себто від Воскресіння аж до Зіслання св.
Духа, НЕ КЛЯКАЄМО підчас св. Літургії
Четвер, 30-го травня ВОЗНЕСІННЯ
10:00 ранку Служба Божа
(Якщо було б досить зацікавлених людей, то
можу ще відправити Службу Божу в середу,
29-го о годині 7:00 вечора)
Неділя, 23-го червня
10:30 св. Літургія (дво-мовна)
Парафіяльний пікнік
Тому, що в місяці червні я зобов’язаний бути
на різних засіданнях як єпархіяльних так і в
монашому чині, мене не буде в парафії підчас

тижня
Від 2-го червня до кінця тижня і
Від 16-го червня до кінця тижня
Служби Божі в неділі правитимуться як
завжди
контактуватися зі мною телефоном поданим
на першій сторінці б’юлетеню
Згідно з нашою традицією при кінці
Великодного часу збираємося на цвинтарі
щоб помолитися і поблагословити гроби
усобших. Робимо це в неділю на Зіслання св.
Духа, або як увійшло в традицію в США, на
Memorial Day.
Але тому, що багато людей на Memorial Day
виїзджають з міста, уважаю, що може буде
краще як зробимо це на Зіслання св. Духа в
неділю, 9-го червня о годині 1:30 по
полудні на Mount Olivet Cemetary
Інші побажання візьму до уваги
ПЛЯНИ НА БУДУЧЕ
Святкування Fourth of July?
Неділя, 4-го серпня ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПРАЗНИК
10:30 св. Літургія (дво-мовна)
Пікнік
Неділя 25-го серпня День Української
Незалежності
Український Фестиваль в Clemen Park від
11:00 ранку до 7:00 вечора

Services / Служби

Sunday / Неділя

English: 8:30am

Українська: 10:30am

Weekdays / У тижні

9:00am

