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Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	
18.12.2016	

26-а	неділя	після	Зіслання	Св.	Духа	-		261st		Sunday	after	Pentecost	
Ephesians	5:9-19;	Luke	12:16-21	

Glory	to	Jesus	Сhrist!	 Glory	Forever	
 
Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
 19.12.2016 (Monday) св. о. Миколая/ St. Nicholas 
  10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy; 
 21.11.2016 (Wednesday) 11:00 Молебень/ Moleben 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club; 
 22.11.2016  (Thursday) Зачаття св. Анни/ Conception by St. Anne (Immaculate Conception) 
  10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy;  
  7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 
 

90 years together in K-W 
	

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 
	

СЛУЖІННЯ БЛИЖНЬОМУ – ДИЯКОНІЯ – В ЖИТТІ УГКЦ 
SERVING OUR NEIGHBOUR: DIAKONIA IN THE LIFE OF OUR CHURCH 
				St.	Sava	(Dec.	18/5)													St.	Barbara	(Dec.	17/4)			St.	Nicholas	(Dec.	19/6)	

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: 
Aleksandra (Olya) Hamulak (22nd). 

	

   Попри те, що в сучасному українському суспільстві знають лишень про 
Миколая Чудотворця, в глибоку давнину нашого народу дні пам’яті усіх трьох 
святих називали «Миколиними святами». То чи це збіг, а чи, радше, випадковість 
те, що пам'ять цих святих Церква святкує день за днем?  
 Свята Варвара – дівиця, що служила Богові, піддаючись тортурам. 
Великомучениця є легендарною фіґурою котра мала б жити в 3-му столітті та задля 
своєї християнської віри була переслідувана своїм батьком а опісля римськими 
властями. Вона є знана як одна з 14 дівиць помічниці. Задля того що вона мала спасати 
людей від ударів блискавок вважалося, що вона також олегшує віруючим перехід у 
вічність, тому вона часто відобожена з Найсвятішими Тайнами в руці. 
 Преподобний Сава Освященний – монаший лідер християнської античності. 
Коли поглянемо на життєпис святого Сави, то побачимо, що він народився в Каппадокії 
439 року і дуже молодо вступив у монастир. “Святий Сава зібрав навколо себе учнів-
послідовників і засновував монастирі. Його лаври були багатонаціональні і багатомовні 
(серед мов: грецька, вірменська, кесарійська). Для них він укладав устав.” Через його 
старання дуже сильно розвивалося монаше життя. 
      Святий Миколай – єпископ-добротворець. Славний єпископ з 4-го століття 
знаний нам за його многі чуда – вчинки добродійства. “Ми повинні розуміти, що не в 
чудесний спосіб у тодішнього єпископа Миколая з’являлися гроші, а він їх збирав, щось 
від себе чи від єпархії відривав, і давав тим, хто їх потребував. Таке чудо може кожен із 
нас творити. Суть християнського чудотворіння полягає в тому, що навіть незаможні 
люди повинні ділитися з тими, хто є ще біднішим” каже о. Василь Рудейкою 
 

Щире спасибі всім жертводавцям. 
Dec. 4, 2016:  Regular: $819.       Church donation (anonymous): $1,500. 
Dec. 11, 2016:  Regular: $460.       Accessibility: $5.00 

Thank you to all our kind donors!  
	

	

МОЛИТВА ДО МИКОЛАЯ 
Святий Миколаю, 
Я тебе благаю: 
Пошли щастя й світлу долю 
Козацькому краю. 

Дідусь і бабуся —  
Щоб були здорові,  
Татусь і матуся — 
Щоб жили в любові. 

Усім добрим діткам  
Принеси гостинці  
І подаруй Божу ласку  
Кожній сиротинці. 
Н. Гуменюк 

St.	Nicholas	Day:	more	than	my	wish	list?	
This	day	is	a	wonderful	reminder	of	the	importance	of	
reaching	out	in	service	to	those	around	us.	St.	Nicholas’	
miracles	were	not	about	magically	producing	gold	coins	
to	give	to	people.	Rather	they	were	about	our	untapped	
capacity	to	open	our	heart	in	love	to	those	around	us.	
May	this	beautiful	time	of	year	encourage	us	to	keep	open	
our	hearts	in	love	and	caring	for	all	the	people	we	may	
meet.	
And	may	Christ’s	love	and	joy	be	with	us	and	our	families	
throughout	the	year.	

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


