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Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	
27.11.2016	

23-а	неділя	після	Зіслання	Св.	Духа	-		23rd		Sunday	after	Pentecost	
святого	апостола	Филипа	–	Holy	apostle	Philip	

Ephesians	2:4-10;	Luke.	8:26-39	
Glory	to	Jesus	Сhrist!	 Glory	Forever	

Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
 НИНІ: панахида + Любомир Лех 
 28.11.2016 (Monday) Початок пилипівки/Beginning of St. Philip’s Fast 
  10 a.m. Божественна св. Літургія за мир/ Divine Liturgy for peace 
 30.11.2016 (Wednesday) 11 a.m.  Молебень Божого милосердя/ Moleben of Divine Mercy 
  Засідання отців деканату/Meeting of the priests’ of the Deanery 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club; 
  6:10 p.m. Bible Study 
 25.11. 2016  (Friday) 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! 
	

REMEMBER:	
Пироги...Голубці     Pyrohy…Cabbage Rolls 

Our UCWLC/ЛККЖК invites all parishioners (men, women & children) to help 
prepare for our 2016 Christmas Food Sale!! 

Schedule:	
December	2—6:00pm		Preparing	for	Holubtsi;	December	3—9:00am		Making	of	Holubtsi	
December	4—9:00am		Packing	of	Holubtsi;	Christmas	Baking	Donations—please	bring	your	
tasty	Christmas	baking	to	the	hall	on	Saturday,	Dec.	3.	
Pick	Up	Date	for	Orders:	Wednesday,	December	7th	.	

	

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: Bronislaw Chudzinski (27th), Nadia French (30th) 

	

У день, коли згадуємо ці трагічні події, молимося особливо за 
всіх, хто загинув від голодної смерті, щоб вони стали 
причасниками небесної Трапези нашого Господа. 
Невимовні страждання нашого народу були спричинені 
різними богоборчими ідеологями. Роблячи спільні зусилля 
задля очищення нашого минулого, кожен з нас має робити 
щирий іспит сумління, перепрошуючи Бога за зло, яке мало, а 
може і надалі має місце в нашому житті. 
. 

Спільне звернення греко-католицьких і римсько-католицьких 
єпископів в Україні з приводу Дня пам'яті жертв голодоморів 

	

	

Заохочуємо духовенство і наших вірян під час Служби Божої возносити до Господа 
подячну молитву за хліб щоденний. Також дякуймо Богові за Євхаристійний Хліб – Тіло 
Воскреслого Христа, яким Він сам годує наші душі. Просімо теж Господа, щоб ми з 
вірою і довірою відносилися до Нього, Творця і Подателя матеріальних і духовних благ. 
Сьогодні, як і вчора, багатьом людям, які живуть поруч з нами, бракує хліба й тепла. 
Закликаємо усіх продовжувати діла милосердя, виявляючи співчуття і діяльну 
солідарність, передовсім з тими, кому в нашому суспільстві бракує найнеобхіднішого - з 
убогими, сиротами, людьми похилого віку, внутрішньо переселеними особами, 
пораненими, в'язнями, та іншими потребуючими. Окремо закликаємо тих, які в нашій 
країні мають вдосталь хліба, ділитися з тими, кому його бракує. 
У спільній молитві за мир у нашій улюбленій Батьківщині, призиваємо на весь 
український народ щедре Боже благословення. 
  
Греко-католицькі і римсько-католицькі єпископи в Україні. 
Львів-Брюховичі, 25 листопада 2016 
	

Monday	is	the	beginning	of	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!	
	 ЧИ БУДЕ В НАС МАЛАНКА 2017??? ЧИ ВИ готові стати координатором?  

Негайно зголосіться до пана Гамуляка. НАМ ТРЕБА ВАШОЇ ДОПОМОГИ! 
 

MALANKA 2017 depends upon YOU! 
Are you willing to coordinate the Malanka this year? Please see Mr. Hamulak. 

	
Dec. 4 – 14: 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). 


