
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
29.10.2017	

21-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(г.4)	–	21st	Sunday	after	Pentecost	(tone	4)	
Galatians.	2:16-20	&	Luke	8:5-15.	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	
Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії  

   30.10.2017 (Monday) 10:30 a.m. Похорон +Марія Малко; funeral service +Maria Malko 
  31.10.2017 (Tuesday) св. апостола Луки/holy apostle Luke 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy (+Ірина Пігура) 
  1.11.2017 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень за здоровля всіх парафіян/Moleben for the health  
   of all our parishioners & Панахида + митр. Андрея та воїнів України/  
   +Metropolitan Andriy Sheptytsky and those who gave their lives for Ukraine 
   1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting 
  2.1.2017 (Thursday) 7:00 p.m. Проба хору/ Choir practice 
  3.1.2017 (Friday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
   6 p.m. Peeling of Potatoes  
   7 p.m. Вервиця/Rosary 
  4.1.2017 (Saturday) 9:00 a.m. Pyrohy making (packing on Sunday @ 9 a.m.) 
   3 p.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
   +Катерина Григорашик (40-ий день) 

Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill 

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
 Oct. 22:  Regular: $ 836.    Accessibility/Renovation: $ 5. 

Thank you to all our generous donors. 

	

UPCOMING		 	 	 	 						 	 	 	 	 ПІДХОДИТЬ	
ПОЧИНАЄМО! ВПРАВЛЯТИ РОЗГОВІРНУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ: прийдіть по Літургії на каву і 
спілкуймося по-англійському. Буде призначений один/два столи на те щоби вправляти розговірну мову. 

 Some of us need to practice (in a relaxed, non-judgmental environment) our oral English skills. Join us at an 
“English-speaking” table during coffee after Liturgy. 

30.10.2017 @ 7 p.m. Anne Applebaum presents her new book: Red Famine: Stalin’s War on Ukraine. The event 
takes place in Toronto, but will be live streamed @ 
https://www.youtube.com/watch?v=CM_F4fNcAfY 
 

Happy Birthday!                                Многая літа ! 
Вітаємо парафіян котрі цього тижня відзначують день народження. Greetings and best wishes to all our 
parishioners who celebrate their birthday this week:  Sophia Gryshchenko (30th). 

	

В пам’ять блаженного митр. Андрея Шептицього  
(1865-1944) 

 

	

  Першого листопада припадає 83 
річниця відходу у вічність блаженного 
митрополита Андрея Шептицького 
одного з найважніших постатей в 
історії нашої церкви та нашого 
народу. Пригадаймо собі деякі важні 
факти його життя. 

 
1. Народився графом, був дуже багатим, напевно, як сьогоднішні мільярдери, але став монахом. 
2. Походив зі стародавнього українського роду, проте в ХІХ столітті рід полонізувався і перейшов 
на латинський обряд. 
3.  Дозвіл перейти на східну традицію Шептицькому дав особисто Папа Лев XIII. 
4. Упродовж діяльності Митрополита у Львові між 1901 і 1944 роками в Галичині сім разів 
мінялися господарі: австрійці, росіяни, українці, поляки, совіти, німці і знову совіти. 
5. Очолив делегацію до цісаря Франца Йосифа, вимагаючи, щоб українців у Галичині поважали 
однаково з іншими народами монархії, не принижуючи їхньої національної та людської гідності. 
6. Виступав у Віденському сеймі, у Палаті панів, щодо створення українського університету у 
Львові. Після цього виступу цісар видав декрет, згідно з яким український університет у Львові 
мав відкритися 1 вересня 1916 року. 
7. Завдяки старанням Митрополита Ватикан визнав УНР 1919 року. 
8. Профінансував створення Народної Лічниці у Львові, а також сиротинця. Для утримання 
сиротинця віддав гроші, які отримав як пожертву від Папи Бенедикта XV. 
9. Подарував дитячій патріотичній організації «Пласт» свій маєток у Підлютому для літніх 
таборів. 
10. Віддав свою приватну колекцію на заснування Українського національного музею – 5 кімнат у 
митрополичих палатах, а в 1911 році придбав для музею цілий будинок на сучасній вулиці 
Драгоманова. 
11. Зініціював і заснував Земельний банк у Львові, підтримував діяльність українських 
культурно-просвітницьких товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський господар». 
12.  Під час німецької окупації Митрополит звернувся з протестом проти винищення єврейського 
населення до райхсканцлера Гіммлера, а також захищав радянських полонених – писав листа 
Гітлеру про надуживання Ґестапо й жорстокість до військовополонених. 
13.  Організував таємне вивезення 2000 дітей євреїв 14 серпня 1944 року. Їх переховували у 
криптах, у монастирських школах, сиротинцях Львова та околиць. 
Tuesday marks the 83rd anniversary of the passing of blessed Metropolitan Andrij Sheptytsky, 
one of the greatest figures of our Church and of Ukraine. Some important facts of his life are 
provided in Ukrainian above. They will be published in English in next week’s bulletin. 

	

Минулої неділі ми висловили бажання зафундувати для дівчат в 
Петриках нову гойдалку! Ваші пожертви при каві будуть 
призначені на цю ціль! 
Last week we expressed the desire to fund new swings for the girls 
in the Petryky internat! Starting today your coffee donations will 
go towards this goal! 	

	


