
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
16.7.2017	

6-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	6th	Sunday	after	Pentecost	
Romans	12:6-14	&	Matthew	9:1-8.	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	
	

 
Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії 

  НИНІ: панахида +Вікторія, Піотр і Алекс Бобак   
  17.07.2017 (Monday) 10:00 a.m. Утреня/ Matins 
  19.07.2017 (Wednesday) 11 a.m. Молебень/Moleben 
   1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
  21.07.2017  (Thursday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy: + Іван Ярема 
 2.07.2017  (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
     July 9, 2017:  Regular: $1282.    Memorial donation + Anastasia Tremko: $400.  (Family) 

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: Yurij Chernysh (16th), Maksym Pavlyshyn and 
Vitalia Savchuk (17th),  Miroslaw Teplicki and Chantal Polischuk (19th)  and Mary Shantz (22nd). 

UPCOMING		 								 	 	 ПІДХОДИТЬ	
25.07	5-9	p.m.	Sheptytsky	Institute	invites	everyone	to	a	Garden	Party	on	the	occasion	of	the	

transference	of	the	Institute	from	Ottawa	to	the	University	of	St.	Michael’s	College	in	
Toronto;	Windle	House,	5	Elmsley	Place,	Toronto.	

20.08	 Парафіяльний	празник/Parish	feastday	
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.	
	

	Про	святих	української	землі	
	

 Дві неділі тому наш літургічний календар відзначував святих 
української землі. Дуже часто ми думаємо,  що свята людина 
це тілька та котра є офіційно визнана Церквою.  Одначе 
святість виявляється в різних формах та Церква ще з початків 
пізнавала, що були т.зв. льокальні святі – цебто люди котрих 
святість була відома і визнана в даних районах чи країнах але з 
різних причин вони не були зачислені до святих вселенської 
церкви. Чи, так як митр. Андрей Шептицький, є люди котрих 
ми вважаємо є святі але офіційний процес визнання ще не 
завершений. Минулої неділі в бюлетені ми писали про святця 
нашої Церкви,  +Блаж. Пат. Любомира, а в наступних тижнях 
будемо писати про різних святих осіб з сучасної історії 
України. 

 
 

	

	

сестра	Марія	(Ляхер)	

Saints	of	Ukraine	
Two	Sundays	ago	we	commemorated	the	Saints	of	
Ukraine,	but	very	often	we	are	not	familiar	with	
contemporary	saints.	Over	the	coming	weeks	in	the	
bulletin	we	will	present	the	stories	of		Ukrainian	
saints:	not	just	those	who	have	been	officially	
canonised,	but	also	those	whose	saintly	lives	are	
already	cherished	by	their	communities.	The	
Church’s	ancient	practice	has	always	been	to	
recognize	that	local	communities	and	countries	will	
hold	dear	the	memory	of	saintly	persons,	not	all	of	
whom	are	canonised	as	saint	for	the	Universal	
Church.	Last	Sunday	we	marked	the	40th	day	of	the	
passing	into	eternal	life	of	+His	Beatitude	Patriarch	
Lyubomyr,	a	saintly	person	without	any	doubt.	In	the	
coming	bulletins	we	will	meet	some	of	our	
contemporary	saints	of	Ukraine.	
	

о.	Омелян	Ковч	
священик	Майданеку	

	
Митрополит	Андрей	Шептицький	і	його	брат	

Архимандрит	Климентій	Шептицький	
	

Володимир	Прийма	

	
сестра	Марія	(Шведа)	

CONSTRUCTION IS MOVING FORWARD! 
  Вже довго чекаємо, але до кінця серпя має починатися будова бічного входу до церква де 
буде міститися ліфт! Минулої п’ятниці переведено інспекцію ґрунту де буде будова і вже 
підписано контракт на будову. 
  This summer has not only brought warm weather, but also progress on our building project! All 
the approvals are in place and we have signed a contract for the construction. This past Friday core 
samples were taken and we expect construction to begin before the end of August! 
 Contractor: Frey construction -- $309,000. 
      Delta lift -- $44,000.   
 There will, of course, be additional costs but nothing major is expected. 


