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Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	
25.12.2016	

27-а	неділя	після	Зіслання	Св.	Духа	-		21st		Sunday	after	Pentecost	
неділя	святих	Праотців-Sunday	of	the	Holy	Forefathers	

Colossians	3:4-11;	Luke	14:16-24	
Glory	to	Jesus	Сhrist!	 Glory	Forever	

For those celebrating Christmas today:  
May the Lord bless you and your families  

with much joy, profound peace, and boundless love. 

 
Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
 27.12.2016 (Tuesday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy +George Werchola; 
 28.12.2016 (Wednesday) 11:00 Молебень/ Moleben 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club; 
 29.12.2016  (Thursday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy +Юстина Гавричук 
 30.12.2016 (Friday) 7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 

90 years together in K-W 
	

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 
	

Неділя святих Праотців – Sunday of the Holy Forefathers 

Happy Birthday!                   Многая літа ! 
Вітаємо парафіян котрі цього тиждня відзначують день народження. Greetings and best wishes to all 
our parishioners who celebrate their birthday this week: Sonia Slusarczyk (27th), Maria Melnyk (28th), and 
Patrick Bandura (30th). 

	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
Dec. 18, 2016:  Regular: $956. 

Thank you to all our kind donors!  
	

МАЛАНКА!	28.01.2017	-	$55.	Дорослі/adults;	$50.	Студенти/students.	

Друковання	 конвертів	 на	 2017	 рік	 спізненe	 але	 вони	 будуть	 готові	 в	
слідуючу	неділю.	Просимо	Вашу	пожертву	наступну	неділю	поставити	в	
будь	яку	конверту	і	написати	Ваші	прізвище.	
Collection	envelopes	for	2017	will	be	available	next	Sunday.	However,	 if	you	
wish	to	prepare	your	donation	for	next	week	in	advance,	please	place	it	in	an	
envelope	and	write	your	name	on	the	envelope.	

	
   We are coming ever closer to the feast of Our Lord’s Incarnation (Christmas): a day on which 
we joyously celebrate the boundless love of God which expresses itself most completely when 
the Son becomes totally human, like you or me! God with us! But to fully appreciate this act of 
self-giving love, the Church on this Sunday of the Holy Forefathers reminds us of all those who 
“had gone before” Christ and taught us of the gracious love of God. The Old Testament, or 
Hebrew Bible, is no less the revelation of God’s goodness than the New Testament. Although 
Christ is God fully present, this Sunday reminds us that God had previously spoken through 
various righteous people of old, among them Moses, Noah, Abraham and Sarah, Ruth, Esther 
and the many prophets like Jeremiah, Isaiah, and others. These holy men and women were open 
to the Holy Spirit and prepared humanity for receiving the Son of God. It was because of their 
example and teaching that the Mother of God could say to the angel “Yes, let it be according to 
your word.”  
   This Sunday us reminds that the Old Testament teaches us about how God works with and 
through our human history. Understanding the Old Testament is important in our discovery of 
God’s presence in our world. 
Хто лиш погляне на історію людського роду, той має пізнати правду, ясну як сонце, що Бог 
від початку по всі часи чував над людським родом, і без обмеження його волі провадив до 
пізнання правди й осягнення чесноти, щоб рід той, маючи і правду, і чесноту не лишень тут, 
на землі, був щасливий, але також – оскільки призначення людини сягає далі і вище, поза 
межі дочасні, – осягнув вічне щастя. Коли чоловік через гріх покинув свого Сотворителя, 
Бог не залишив його, а в своєму безконечному милосерді хотів його привести назад, до 
правди і чесноти, й приготувати його до осягнення призначеної людині мети. Це Боже 
навчання і приготування людського роду називається об’явленням. - See more at: 
http://calendar.dyvensvit.org/#20161225&vita 
 


