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Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	
4.12.2016	

24-а	неділя	після	Зіслання	Св.	Духа	-		24th		Sunday	after	Pentecost	
Введення	в	храм	Пресв.	Богородиці	–	Entrance	of	the	Mother	of	God	into	the	Temple	

Ephesians	2:14-22	&	9:1-7;	Luke.	8:41-56	&10:38-11:27-28	
Glory	to	Jesus	Сhrist!	 Glory	Forever	

 
Dec. 4 – 14: Отця Мирослава не буде. В слідуючу неділю Літургію 
відправлятиме o. Тарас Дусановський. А серед тижня, в разі наглої потреби,  
прошу звернутися до о. Зиновія Багрія на тел. 1-647-261-4509. 
Fr. Myroslaw will be in Ukraine at the Ukrainian Catholic University. 
Fr. Taras Dusanowsky will celebrate Divine Liturgy on Dec. 11. If there is an 
emergency during the week please call Fr. Zenovij Bahrij: 1-647-261-4509 (cell). 
 
Our parish  В нашій парафії 
  7 & 14.12.2016 (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club; 
 9 & 16.12. 2016  (Friday)  7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 
 Thursday, Dec. 15 @ 6 p.m. Decorating the Christmas Tree 
 В неділю, 18-го грудня св. Миколаївський концерт о год. 2-поп. 
   St. Nicholas Concert Dec. 18 @ 2 p.m. 

 

 

90 years together in K-W 
	

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 
	

	

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: Jacob Trusz (4th), Маrkian Kocan (9th), Oksana 
Pavlyshyn (13th), Nicholas Oshukany (Jr.) and Natalya Yavorsky (16th) and Jari Tchir (17th). 

	

Святе Євангеліє нічого не говорить нам про подію уведення в 
храм. Основою цього празника, як і празника Різдва й Успення 
Божої Матері, є традиція Церкви й апокрифічні книги, передусім 
Протоєвангеліє Якова і Псевдоєвангеліє Матея "Про Різдво Пре-
чистої Діви Марії". Звідси довідуємося, що батьки Пречистої Діви 
Марії святі Йоаким і Анна, будучи бездітними, дали обіцянку, що, 
як у них з'явиться дитина, то віддадуть її на службу Богові у храмі 
Єрусалима. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм донечку. І 
коли їй було три роки, то батьки привели її до храму і віддали в 
руки первосвященика Захарії, батька святого Йоана Предтечі. Тут 
Пресвята Богородиця перебувала багато років доти, доки, як 
доросла дівиця, не була заручена зі святим Йосифом. 
 

Введення в храм Пресвятої Богородиці 
	

	

Почалася	Пилипівка!	Через	наступні	тиждні	ми	готуємося	до	святкування	воплочення	
Божого	Сина.	Божа	любов	така	щира,		що	Господь	Бог	приходить	до	нас	в	самому	нашому	
людстві—через	наше	життя	ми	пізнаємо	Бога	і	ми	відповідаємо	на	Божу	любов	через	наше	
відношення	один	до	одного.		В	цьому	перед-Різдвяному	часі	поєднаймося	з	нашими	братами	
й	сестрами	в	Україні	та	молімся	за	них	і	за	мир	і	спокій	в	Україні.	
We	have	begun	St.	Philip’s	Fast,	the	40-day	period	of	preparation	for	the	feast	of	the	Nativity	of	
Our	Lord,	also	known	as	Advent.	We	are	preparing	to	celebrate	the	fact	that	God’s	love	for	us	is	so	
great	that	He	comes	to	us	Himself	in	the	flesh,	in	the	person	of	Jesus	Christ.	God’s	love	calls	us	to	
show	the	love	of	God	in	a	similar	fashion.	We	come	to	know	God	through	our	deeds	as	people.	Our	
preparation	for	Christmas	can	and	should	demonstrate	not	only	that	we	understand	this,	but	that	
we	live	it:	live	God’s	love	in	our	actions.	That	is	why	every	period	of	fasting	(a	period	of	preparation)	
is	about	heightening	our	commitment	to	prayer	and	service	to	each	other	as	a	human	community.	
Are	we	willing	to	spend	5	minutes	a	day	praying	for	peace	in	Ukraine?	
	 Let	us	join	our	brothers	and	sisters	in	Ukraine	who	light	a	candle	and	pray	for	peace	in	
Ukraine	at	9	p.m.	everyday.	Долучімся	до	молитов	за	Україну	–	кожноденно	в	9-і	веч!	
Are	we	willing	to	share	what	we	have	with	others?	
	 Bring	your	donation	to	Church	for	the	Food	Bank.	Make	a	special	donation	to	a	favourite	
charity.	Spend	some	time	volunteering.	Допомагаймо	ближньому!	
	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
Nov. 20, 2016:  Regular: $526.     Accessibility: $20.       Church in Ukraine: $5. 
Nov. 27, 2016:  Regular: $660.         Church in Ukraine: $10. 

Thank you to all our kind donors!  
	

	 

Tropar of the feast, Tone 4: 
Today is the prelude of the good pleasure of God, and the proclamation of salvation for the 
human race. In the Temple of God the Virgin is clearly revealed, and beforehand announces 
Christ to all. To her, then, let us cry aloud with a mighty voice: Rejoice, fulfillment of the 
Creator’s plan. 
Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. 
Now and always, and forever and ever. Amen. 

Kontakion of the feast, Tone 4: 
The Saviour’s pure temple, the precious bridal chamber and Virgin, the sacred treasury of the 
glory of God, is brought today into the house of the Lord; and with her she brings the grace of 
the divine Spirit. God’s angels sing in praise of her: She is indeed the heavenly dwelling place. 
	


