
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
28.5.2017	

Неділя	св.	отців	1-го	Вселенського	собору–Sunday	of	the	first	Ecumenical	council	
Acts	20:16-18,	28-36	&	John	17:1-13	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	
Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії 
 НИНІ: панахида +Іван Пазеняк 
 29.05.2017 (Monday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
 31.05.2017 (Wednesday) 11 a.m. Молебень/Moleben 
  1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
 2.06. 2017  (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 
 

 

--Можна почати з найпростішого, що не вимагає навіть виходу поза межі свого дому. Це 
пожвавити своє молитовне життя. Як духівник і сповідник кажу, що це одна з найбільших 
проблеми: молитовне життя сучасних християн занедбане. І ті люди, які говорять, що 
мають Бога в серці, то з Ним навіть не розмовляють. Бо коли людина починає розмовляти 
з Богом, починає запалюватися теплотою і радістю, а це спонукає її до дії. Усвідомлення 
Божої присутності преобажує людську свідомість і життя. Тоді на обличчі з’явиться 
усмішка, а в серці запанує мир. Така людина і в своїй парохії буде активнішою, буде 
долучатися до проектів, єднати навколо себе людей. Віднайшовши внутрішню рівновагу, 
можна спокійно вийти надвір, проголошувати Добру Новину і нічого не боятися. Не треба 
величезних натовпів. Ісус зібав 12 апостолів, з якими змінив світ. 

 (далі буде) 

The Church—The GatheringPlace 
	

(Interview with Fr. Oleh Kindiy, Professor at the Ukrainian Catholic University in Lviv – continued) 

Pope Francis consistently emphasizes that the Church should reach out to society, not isolate 
herself. How can we take this step into the world? 
            We can begin with the simplest step that doesn’t require even leaving our homes, namely, reviving 
our prayer life. As a spiritual counselor and confessor, I must say that this is one of the greatest problems: 
today’s Christians neglect their prayer life. Those who like to say they have God in their hearts do not 
speak with Him. When we begin to converse with God, we are infused with a warmth and joy that 
compels us to action. Awareness of God’s presence transfigures human consciousness and life. A smile 
appears on our face as peace reigns in our heart. Such a person will be more involved with their parish, 
will take part in projects, and draw others around them. Finding our inner balance allows us to reach 
beyond ourselves serenely, proclaiming the Good News without fear. Large crowds are not necessary; 
Jesus gathered 12 apostles with whom he changed the world.  

(to be continued)   Щире спасибі всім жертводавцям   
     May 21, 2017:  Regular: $638.    Accessibility: $50.    Eparchial Needs: $10.00      

Thank you to all our generous donors 
	

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: Peter Oshukany (29th) and Ryan Theal (Didyk) 
(31st). 

UPCOMING		 										 	 	 	 	 	 ПІДХОДИТЬ	
24.06	Фестивал	багатокультурности	–	танцює	РОЗМАЙ!/KW	Multicultural	

Festival	in	Victoria	Park	–	ROZMAJ	will	be	dancing!	
25.06	Відпуст	Марійська	Гора	Анкастер/Annual	Pilgrimage	Mt.	Mary,	Ancaster	
16.09	Doors	Open	K-W	at	our	Church	10	a.m.	to	5	p.m.	
	

Вітаємо	членкинь	
нашого	відділу	ЛУКЖК		
Congratulations	to	the	

members	of	our	UCWLC	branch	
	
  

	

Церква	–	місце	спілкування	
(Інтерв’ю з o. Олегом Кіндієм, доктор богослов’я і 

викладач УКУ в Львові) 
(продовження) 

 
--Папа Франциск постійно наголошує,  що 
Церква повинна виходити до суспільства, а 
не закриватися сама для себе. Як зробити 
той крок до світу? 

Pioneer	members	of	UCWLC	(photo	from	1986)	

ЗЕЛЕНІ СВЯТА (4.06.2017) Pentecost Sunday 
Відправи на цвинтарі WOODLAND починаючи о 3-ій поп. 

Services at WOODLAND cemetery will begin at 3 p.m. 
 Якщо хтось бажає відправу на другому цвинтарі прошу домовитися з отцем. 

If you would like a service at another cemetery please contact Father Myroslaw. 
 

НЕ	ЗАБУВАЙМО:	Кожна Божественна Св. Літургія це відновлення нашого пережиття 
Христового Воскресіння – кожна неділя це немов “маленький” Великдень. Ми святкуємо все що 
Господь Бог нам зробив Своєю ласкавістю,  тому в часі Літургії ми принимаємо гідність Божих 
дітей і не клячимо. 
REMEMBER: Every Divine Liturgy is a renewal of our experience of Christ’s Resurrection (every 
Sunday is a “little” Easter). We celebrate all the things which God has done or us and so during the 
Divine Liturgy we accept our new dignity of being children of God and so do not kneel during the 
service. 


