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Dear Reverend Fathers, Parish Boards, Church Members, UOL Chapter
Presidents and Advisors:
Glory to Jesus Christ!
Every year the Jr. Ukrainian Orthodox League along with the
Consistory Office of Youth and Young Adult Ministry, organize the
Great Lent Giveaway (GLG). This is a Program that reaches out and
donates to organizations benefiting many causes. It was designed as a
way for our youth to learn about the beauty of Great Lent and instill in
them that Great Lent is not only a time of fasting, contemplation, but
also as a time to do good works as a way of preparing for Pascha. For
us to be even more available to our immediate family, friends, strangers
and yes, our Church.
With the last point in mind, and after coming home from the past
Sobor, the Juniors decided that GLG 2020 would focus on Stewardship
to Our Church.
Now in every family we all take care of each family member, so as a
Church family we have decided to make this year's project focused on
our Church, the UOC of USA. In some ways, like a child taking care of
a parent. We all need to do our part in sharing these responsibilities. To
that point, the Juniors are matching up to $2,500.
My direct contact information is on this letterhead. Kindly, please send
any donation you are capable of to my attention, designated as GLG
2020. If you prefer, you can also send any donation to Natalia
Honcharenko at our Consistory with the GLG notation.
It would be appreciated if all donations were received by us or the
Consistory by the beginning of May.
Please feel free to contact me with any questions you may have and to
include this letter as part of your Sunday Bulletin or possibly have a
special collection. We are here to serve.
In Christ’s Love,
Rachel Harendza
Financial Secretary
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Дорогі отці, члени парафіяльних рад, парафіяни, члени та радники
УПЛ,
Слава Ісусу Христу!
Щороку молодша Українська Православна Ліга разом із
Офісом Консисторії юнацького та молодіжного служіння
організовують Віддавання Великого Посту (ВВП). Ця програма
призначена для налагоджування зав’язків та пожертви для
організацій, які покривають різні потреби. Це було розроблено для
того, щоб наша молодь відчула благодать Великого посту не лише
через утримання від їжі та споглядання, але також як час
добродіяння – підготування до Пасхи. Щоб ми ще більше
приділяли увагу нашим сім’ям, друзям, незнайомцям та, звичайно,
Церкві. Враховуючи це та результати останнього Собору,
молодша ліга вирішила сконцентрувати увагу ВВП 2020 на
лідерстві в нашій Церкві. Сьогодні в кожній сім’ї ми усі
піклуємося про кожного її члена, отож, ми, як Церковна сім’я,
вирішили сфокусувати цьогорічний проект на нашій Церкві, УПЦ
США – до певної міри як дитина піклується про своїх батьків. Ми
усі повинні поділяти ці обов’язки.
Моя контактна інформація знаходиться на заголовку цього
листа. Будь ласка, надсилайте будь-які пожертви, що вам під силу,
на цю адресу, призначені для ВВП 2020. Якщо бажаєте, можете
також надсилати пожертви з позначкою ВВП до Наталії
Гончаренко в офіс Консисторії. Було б дуже добре, якби ми могли
отримати всі пожертви до початку травня.
Будь ласка, вільно звертайтеся до мене з будь-якими запитаннями.
Також ви можете додати цей лист до вашого бюлетеня та
організувати окремий збір коштів. Ми тут для того, щоб служити.
З любов’ю у Христі,
Рейчел Гарендза
Фінансовий секретар

