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Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	
16.10.2016	

17-а	неділя	після	Зіслання	Св.	Духа	-		17th	Sunday	after	Pentecost	
2	Cor.	6:16-7:1;	Matt.	15:21-28	

Glory	to	Jesus	Сhrist!	 Glory	Forever	
 
Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
 НИНІ: панахида +Михайло і Анна Деркач; +Марія і Дмитро Белей 
 18.10.2016 (Tuesday) 10:00 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
  в сороковий день + Ярослав Кіцман  
 19.10.2016 (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club; 
  No Bible study this week! 
 21.10.2016  (Friday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy +Іван Ґресько 
  7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 
 

90 years together in K-W 
	

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: Maria & Anna Wypruk (2nd) and Suzette 
Mazur (20th). 

	

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 
	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
October 9, 2016:  Regular: $668. Accessibility: $100.       Renovations: $560. Seminary Fund: $10. 

Thank you to all our kind donors!  
	

	
	

Upcoming Events: 
  Oct. 16, 2016: Holy Spirit Ukrainian Catholic Church (Hamilton) 100th anniversary celebration @ 3 

p.m. Divine Liturgy & Banquet @ 5:30 p.m. 
  Oct. 22, 2016: 1:30-4 p.m. Symposium commemorating the 150th anniversary of the birth of 

Mykhailo Hrushevsky; St. Vladimir Institute, 620 Spadina Ave., Toronto. 
       7 p.m. “Мистецький вечір” з нагоди 60-ліття Української Спілки Образотворчих Мистців 

(60th anniversary of the Ukrainian Association of Fine Artists), Knyzhyj Dvir, 15 Canmotor Ave., 
Toronto. For more info call: Oleh @1-647-899=7963 

  Oct. 29, 2016: 4-6 p.m. Голодомор та мова ненависті у Сталінській пропаганді 
(українською мовою) Др. Людмила Гриневич, Директор Науково-Дослідницького 
Центру Вивчення Голодомору в Києві, St. Vladimir Institute, 620 Spadina Ave., Toronto. 

НИНІ	засідання	нашого	відділу	ЛУКЖК		
Запрошуємо	всіх	жінок	в	парафії	прилучитися	до	спільних	проєктів!	

TODAY:	a	meeting	of	our	parish	branch	of	the	UCWLC	
We	invite	all	the	women	of	the	parish	to	join	us	in	our	common	projects!	

До	сучасного	життя	Церкви:		
			 	 	 В наших часах є багато дискусії про ролю жінок а житті Церкви. 
 Часто думається що сучасна практика є тільки продовженням того, 

що робилося в апостольських часах. Однак це не завжди правда. 
Задля різних обставин Церква міняла деякі свої не-догматичні 
практики. Ми знаємо, наприклад що від перших днів і священика і 
єпископи могли бути жонатими. Але з часом в різних частинах 
церкви це мінялося. Подібно і бачимо коли звертаємо увагу на ролю 
жінок в Церкві. Коли св. Апостол Павло писав до Римлян він писав:	
Поручаю	вам	нашу	сестру	Фиву,	дияконницю	церкви	в	
Кенхреях,	щоб	ви	її	прийняли	в	Господі,	як	личить	святим,	і	
допомагайте	їй	у	тій	справі,	в	якій	вона	від	вас	
потребуватиме,	бо	й	вона	була	опікункою	багатьом	і	мені	
самому.		Цей лист та другі документи церкви першого століття є 
доказом, що були жінки диякони. З огляду на це, нині розглядається 
можливість відновити дияконат для жінок як і в Католицькі Церкві 
так і в Православні. Тому важне наступне повідомлення: 
Папа Франциск створив комісію для вивчення дияконату 
жінок. Таке рішення він прийняв після тривалої молитви 
та роздумів, сказано у спеціальному повідомленні, 
оприлюдненому 2 серпня 2016 р.  
До складу нової комісії увійшли 13 осіб, майже половина з яких 
(шість осіб) — жінки. Вивчити важливе і складне питання жіночого 
дияконату. Очолив комісію архиєпископ Луїс Франсіско Ладарія 
Феррер SJ, секретар Конгрегації віровчення. 
Питання про допуск жінок до дияконату за зразком стародавньої 
Церкви було скероване до Святішого Отця 12 травня 2016 р. у 
Ватикані під час аудієнції для понад 800 черниць, які брали участь у 
пленарній зустрічі Міжнародного об’єднання генеральних 
настоятельок чернечих орденів та згромаджень. 
	

	
St. Phoebe, the deaconess, 
presented in the above icon, 
reminds us of the extensive 
leadership role played by 
women in the Church of the 
apostles. Throughout the 
New Testament we see 
women occupying 
leadership roles. In John’s 
Second Letter he addresses 
it to a woman who is the 
leader of a house Church. 
Over time, mainly due to 
the cultural demands of 
feudalism women’s roles 
were diminished. Today we 
are valuing anew the role of 
women in the Church and  
looking to restore ancient practices. This past summer Pope Francis 
established a Commission to look into restoring the female diaconate in the 
Church. He has also named women theologians to many important offices in 
the Vatican. 	

“We need to create still broader opportunities for a more incisive 
female presence in the Church.” 

—Pope Francis, Evangelii Gaudium §103 
	


