
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
10.9.2017	

14-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(г.5)	–	14th	Sunday	after	Pentecost	(tone	5)	
2	Cor	1:21-2:2	&	Matthew	23:1-14.	

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

  НИНІ: Панахида + Текля, Андрій, і Марія Галамушка 
  11.09.2017 (Monday)  Усікновення глави предтечі і Хрестителя Івана/ Beheading of the  
    Forerunner and Baptist John (день посту/day of fast) 
   10:00 a.m.  Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy  
  13.09.2017 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень за здоровля парафіян/Moleben for the health  
    of our parishioners 
   1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
  14.09.2017  (Thursday)  Початок літургічного року/Start of the new liturgical year 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія / Divine Liturgy  
 15.09.2017 (Friday)  7 p.m. Вервиця/Rosary 
 16.09.2017 (Saturday) 10 a.m. to 5 p.m. DOORS OPEN K-W 

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

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
 Sept. 3:  Regular: $744.   Initial offering: $20.  Eparchial Youth: $95.  

Thank you to all our generous donors. 
	

UPCOMING		 	 	 	 					ПІДХОДИТЬ	
	
Thursday,	Sept.	14th:	11:30	a.m.	CKMS	102.7	FM	NASHA	KASHA:	

“Sewing	Hope”	–	our	parish	SMILE	project!	
Sept.	29-Oct.	1	MAST	art	show:	our	own	Pat	Kalyn	will	be	

exhibiting.	See:	maryallentour.com	
Oct.	1		Після	Літургії	запрошуємо	ВСІХ	на	обід	в	честь	всіх	

наших	волонтерів!	
	 After	Divine	Liturgy	Volunteer	Appreciation	

Luncheon:	all	are	invited!	
	

НОВИЙ ЦЕРКОВНИЙ РІК 
A NEW LITURGICAL YEAR 

 
(Псалом 65:10, 12) Ти відвідуєш землю та поїш її, Ти 
збагачуєш щедро її, . . . Ти благословляєш вінець 
року благости Твоєї, і стежки Твої багатством 
течуть! 
(Psalm 65: 10, 12) You visit the earth and water it, You 
greatly enrich it; . . . You crown the year with Your 
goodness, and Your paths drip with abundance.  
 
 

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: Victoria Lyusak (10th) and James French (15th). 

	

Чи ви були свідомі, що церковний рік починається 14-го вересня а не в січні? Цикл церковного 
року завершився із святом Успення коли ми благословляли квіти та пригадували відхід у 
вічність Пресв. Богородицю. А перше свято нового року це Різдво Пресвятої Богородиці (21-го 
вересня) – починаємо новий цикл із святкуванням її рідзва! Ці два свята немов пригадують нам, 
що наша віра це про тайну нашого людства і тайна Божого єства. Церковний рік постійно 
повертає нашу увагу на ці глибокі містерії та про чудо життя та таємниця смерти. 

Минулого тиждня ми читали послання главів наших церков котрі закликали нас всіх, в цей час 
жнив, більше уваги зосередити на дбання про довкілля, та в новому році не забувати що бути 
людиною значить походити від Бога та шанувати все Його сотворіння. Цими днями ми 
переживаємо різні зміни в нашому здоровлю, зайнятть, спів-відносинах, навчальних закладах. 
Стрічаймо ці зміни разом із нашою громадою: підтримуймо один одного, будьмо разом як 
тільки можемо, чи то фізично чи в молитві. Та в усіх змінах котрих ми переживаємо ми 
можемо бути впевнені що Бог знами. 
Гарно що ми починаємо цей новий рік із учащанням в районному OPEN DOORS! Ми 
запрошуємо всіх краще пізнати нас, нашу культуру і віру.  Наші двері відкриті: ми ремонтуємо 
церкву щоби була більш фізично доступна,  ми різними дорогами помагаємо братам і сестрам 
в Україні, ми запрошуємо всіх на каву після недільної Літургії,  ми відкриваємося один до 
одного щоби могти радіти і святкувати наше переображення через Христову любов! 
Did you know that September 14th, rather than January, marks the beginning of the Liturgical year? 
We have ended our liturgical cycle with the blessing of flowers on the Feast of the Dormition, marking 
the mortal death of the Mother of God, and we restart the cycle celebrating her birth (Sept. 21st). These 
feasts ground us in our role, as human beings, in the divine mystery that we contemplate throughout 
the Church calendar year, the wonder of life, the enigma of death.  
At this time of harvest and thanksgiving, when the heads of our churches have called us to a 
heightened environmental consciousness, we look towards new beginnings, re-embracing our 
humanity to feel God’s presence more warmly. Together we enter a cycle of changes in health, 
activities, relationships, schools. Let’s walk into these stages hand-in-hand, supporting each other in 
the ways possible to us—in body or/and in prayer. 
How fitting that in this new year we open our doors to the broader KW community, welcoming 
everyone to know our culture and faith. Our doors are open: we are in the process of making our 
building physically accessible, we are supporting our sisters and brothers in Ukraine through many 
different avenues, we are restarting our after-Liturgy coffee socials, we are welcoming each other here 
to celebrate our lives transfigured through Christ’s love. 
Happy New Year! 
 

	

	

ДЯКУЄМО всім котрі прийшли допомагати в проєкті УСМІШКА! 
 THANK YOU to all who came out to join in the sewing workship for project SMILE! 


