
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
11.6.2017	

1-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа;	всіх	святих	–	1st	Sunday	after	Pentecost;	All	Saints	
Hebrews	11:33-12:2	&	Matthew	10:32-33,	37-39;	19:27-30.	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	

Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії 
  НИНІ: панахида +Григорій Горнятко, Марія і Іван Сидорчак   
  Після Літургії/After Divine Liturgy:  
   Засідання про проєкт УСМІШКА.  
   Meeting about Project SMILE  
  13.06.2017 (Tuesday) 6:00 p.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy; + Анна Мартин 
   7:00 p.m. Засідання парафіяльної ради/Parish council meeting 
  14.06.2017 (Wednesday) 11 a.m. Молебень/Moleben 
   1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
  15.06.2017  (Thursday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy; 
 16.06.2017  (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

 

вона зайшла і бачить, що відбувається щось незрозуміле, вона не включена, почувається чужою, то 
вийде звідти і не вернеться. Або вернеться тоді, коли нікого немає. Тобто в наших церковних 
громадах є промах у двох речах – ми не запрошуємо і ми не принимаємо, коли людина приходить.  

 (далі буде) 
The Church—The GatheringPlace 

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

Perhaps many of those people [who don’t go to Church] are waiting for that invitation, that actual 
personal invitation to come to church? 
 Yes. We, Christians, need to be more inviting. That’s first. But on the other hand, we mustn’t 
disillusion the person when s/he does come to church. Because if someone responds to an invitation but 
once there sees something unintelligible taking place, feels left out, a foreigner, they’ll leave and not come 
back. Or they’ll return when no one is there. Thus our communities fall short in two ways: we don’t invite 
and we don’t receive the newcomer in our embrace.  

 (to be continued) 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
     June 4, 2017:  Regular: $737.     Initial: $10.   Papal Charities: $80.00      

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: Ivanka Luciw (6th), Ewa Marko (12th), Maria 
Malko (14th) and Taras Pavlyshyn (17th). 

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.	
	

	

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

викладач УКУ в Львові) 
(продовження) 

 
--Можливо, багато таких людей [котрі не 
ходять до Церквиї власне й чекають того 
запрошення, видимого персонального 
запрошення до Церкви? 
-- Так. Нам, християнам, треба більше запрошувати. 
Це перше. А по-друге – не розчарувати людину коли 

Відновляємо	святилище!	
Наше відновлення храму поступає але в тому також будемо 
оновляти/викінчувати святилище. На фотографії обіч, видно 
як вівтар мав би виглядати. Цебто за семисвічником мав би 
бути хрест і рипіди. Золотий хрест є особливим в тому що з 
одної сторони є розпяття, а з другої воскресіння. А рипіди 
(котрі приходять з Старо Завітного Єрусалимського храму) з 
одної сторони мають відображення херувимів а з другої Ісуса 
або Богородицю. В додатку придбаємо новий кивот тому, що 
деревляний котрий тепер стоїть на вівтарі вже 
тріскає/розщепленний. 
	Якщо Ви зацікавлені пожертвувати на це оновлення передбачені кошти наступні: 

по-золочений хрест  $750; кожна рипіда (по-золочена) $400; кивот $1100. 
 

Renewing the sanctuary! 
Along with the renovations and additions to our Church building, over the next months we are looking at 
renewing/completing our sanctuary. In the photo above you can see that behind the seven point candelabra 
should stand a processional cross and two ripida. The gold cross has an icon of the crucifixion on one side 
and the resurrection on the other. While the ripida (representing images in the Old Testament Jerusalem 
Temple) have images of the cherubim on one side and Christ or the Mother of God on the other. In addition 
our wooden tabernacle is splitting and we hope to purchase a new metal one. 
If you are interested in donating towards this renewal the approximate costs are: 

gold-plated cross $750; each ripida (gold-lated) $400; tabernacle $1100. 

	

	

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. 

	

Отця Мирослава не буде від 19-го червня до 6-го липня/ Fr. Myroslaw will be on holiday June 19-July 6. 
During that time if there is an emergency please call: Fr. Zenovij Bahrij @ 1-647-261-4509 

	


