
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
9.7.2017	

5-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	5th	Sunday	after	Pentecost	
Romans	10:1-10	&	Matthew	8:28-9.1.	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	
	

 
Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії 

  НИНІ: панахида +Петро Павелко    
  11.07.2017 (Tuesday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy;  
   за здоровля Анни Пасечної 
  12.07.2017 (Wednesday) свв. Верховних апостолів Петра й Павла; Sts. Peter & Paul 
   11 a.m. Молебень/Moleben 
   1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
   7 p.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy; +Петро Ляхович 
  14.07.2017  (Friday) свв. Безсребреників і чудотворців Косми й Дам’яна; Sts. Cosmas & Damian 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy; 
  7 p.m. Вервиця/Rosary 

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
     June 18, 2017:  Regular: $660.       Papal Charities: $5.00      
 June 25, 2017:  Regular: $502.      July 2, 2017:  Regular: $499.    

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: Irene Malko-Grasser (11th), Dmytro Tremko 
(13th), Rosalie and Halyna Polischuk  and Tatiana Kocan (15th). 

UPCOMING		 								 	 	 ПІДХОДИТЬ	
16.09	Doors	Open	K-W	at	our	Church	10	a.m.	to	5	p.m.	
	 We	will	also	be	hosting	a	volume	of	the	
Saint	John’s	Bible,	courtesy	of	St.	Jerome’s	
University.	This	is	the	first	illuminated,	
handwritten	Bible	of	monumental	size	produced	
in	more	than	500	years.	It	was	commissioned	by	
St.	John’s	Abbey	(Benedictine)	in	Minnesota.	
	
	

В	сороковий	день	відходу	у	вічність	
+	Патріарха	Любомира	

(1933-2017)	
	

Св. п. Блаженніший патріярх Любомир, одна з 
найбільш аторитетних осіб пост-радянської доби 
в Україні, відійшов у вічність 31-го травня, ц.р.  

 
Today marks the 40th day of passing into eternity of 

His Beatitude Patriarch Lyubomyr  
(1933-2017) 

 
Цінні слова покійного патріарха: 
Бути людиною означає бути тим, ким Бог мене сотворив! Це означає шанувати 
Божий дар, яким є гідність. Людина є чимсь дуже цінним, бо Господь Бог її сотворив. 
Людина – це Божий твір, якому Бог дав цю гідність. . . Розпізнати Людину з великої 
букви можна по тому, як ми відходимо від неї: чуємося кращими, чуємося, що 
чимось збагатились, що щось доброго прийняли від такої людини. 
 
 Господь створив нас вільними. Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог.  Але ми 
не маємо відваги бути вільними. Бо бути вільним – це означає бути відповідальним. 
Ми говоримо про свободу, тішимося свободою, бажаємо свободи, підкреслюємо 
своє бажання свободи, але насправді боїмося її. 
Єдність – це теж є дар Божий. Та здається мені,  що всі бажають його прийняти на 
власних умовах. Ніхто не хоче мінятися, кажуть – нехай цілий світ зміниться, але не 
примушуйте мінятися мене. 
Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра, якщо намагаєтеся спільно творити добро, 
жити чесно, жити творчо. 
 
Valuable reflections of His Beatitude: 
To be a person is to be the one whom God created me to be! This means we must seek out God’s 
gift – which is dignity. The human person is of great value, because it is a creation of God. A 
person is God’s creation which has been endowed with dignity. . . We can recognize a Person 
(capital P) in that when we leave them we feel better, we feel somehow richer, we have received 
something good from that person. 
 
Our Lord created us free. No one respects our freedom as much as God does. But we don’t have 
the courage to be free; because freedom means accepting responsibility. We speak about freedom, 
we rejoice in freedom, we want to be free, we underline our desire for freedom, but in truth we fear 
freedom. 
Unity is a gift from God. It seems to me that everyone wants unity on their own terms. Everyone 
says they don’t want to change – let the world change, just don’t force me to change. 
You are strong if you desire the good, if you endeavour to realize the good with others; to live 
honestly, to live creatively. 

	

	


