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Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	
30.10.2016	

19-а	неділя	після	Зіслання	Св.	Духа	-		19th	Sunday	after	Pentecost	
2	Cor.	11:31-12:9;	Luke.	6:31-36	

Glory	to	Jesus	Сhrist!	 Glory	Forever	
 
Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
 НИНІ: панахида + сл. Божий митрополит Андрій  
 2.11.2016 (Wednesday) 11 a.m. Молебень/Moleben 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club; 
  6:15 p.m. Bible Study 
  3.11. 2016 (Thursday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
 4.11.2016  (Friday) 7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 
 

90 years together in K-W 
	

Happy Birthday!                                             Многая літа ! 
Вітаємо парафіян котрі цього тижня відзначують день народження. Greetings and best wishes to 
all our parishioners who celebrate their birthday this week: Sophia Gryshchenko (30th). 

	 TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 
	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
October 23, 2016:  Regular: $857. Accessibility: $1,000. (Anonymous)  $20. O. Yarema    $20. Kocan family 

Special donation for censer and candles: $1,000. (Anonymous) 
Thank you to all our kind donors!  

	

НИНІ: 
Після Літургії Українська Школа ласкаво запрошує на "День Літератури". Прийдіть на великий зал 

на каву, борщ і закуску. Наші діти приготовили концерт на тему "різні письменники української 
літератури". Також будуть українські книжки на продаж (собі купити або купити і 
подарувати Українській Школі). 

В	часі	Божественної	Святої	Літургії	молимо	особливу	молитву	подяки	
Господеві	за	вихід	із	підпілля	нашої	УГКЦеркви:	

29-го	жовтня,	1989	р.	в	Львові	отець	Ярослав	Чухній	публично	заявив,	що	
він	ієрей	УГКЦ	і	його	храм	Преображення	ГНІХ	від	того	моменту	став	

першим	відкритим	храмом	УГКЦ	в	Україні	від	часу	Сталінських	репресій.	
	

In	today’s	Divine	Liturgy	we	raise	a	particular	prayer	of	thanks	for	the	
resurrection	of	our	Church	in	Ukraine	from	the	underground.	

Yesterday,	Oct.	29th	marked	the	27th	anniversary	of	the	courageous	action	of		
Fr.	Yaroslav	Chukhnij,	then	the	associate	pastor	of	the	officially	Orthodox	

Church	of	the	Holy	Transfiguration	in	Lviv,	when	he	publicly	declared	himself	a	
priest	of	our	Church	and	that	from	that	day	forward	the	Church	of	the	Holy	
Transfiguration	became	the	first	Church	in	Ukraine	to	be	publicly	Ukrainian	

Greco-Catholic	since	the	repressions	of	Stalin	in	1945-6.	
	

	

СЛУЖІННЯ БЛИЖНЬОМУ – ДИЯКОНІЯ – В ЖИТТІ УГКЦ 
SERVING	OUR	NEIGHBOUR:	DIAKONIA	IN	THE	LIFE	OF	OUR	CHURCH	
	

	

Уривок	з	Послання	Синоду	
єпископів	УГКЦ	

Excerpts	of	the	Pastoral	Letter	of	the	
Synod	of	Bishops	of	the	UGCChurch	

	
 Що ви зробили одному з Моїх братів 
найменших – 
ви Мені зробили (Мт. 25, 40). 
What you have done to the least of my 
brothers, you have done to me (Matth 25:40) 
	

  Кожен із нас уже в перший момент християнського буття одержав особисте доручення служити 
ближньому, навіть якщо більшість із нас цього моменту не пам’ятають, бо були ще немовлятами. Адже 
наприкінці Чину Хрещення священнослужитель подав нам запалену свічку, кажучи такі слова: «Прийми 
оцю горіючу свічку і старайся у всьому житті твоєму просвічуватися світлом віри і добрих діл, щоб, коли 
прийде Господь, ти міг/могла світло вийти Йому назустріч зі всіма святими й увійти беззаборонно у чертог 
небесної слави Його і царювати з Ним у безконечні віки. Амінь». Цi «добрi дiла», якими ми покликанi 
просвiчуватися, – це дiла милосердя, через якi ми даємо ближньому в потребi можливість пережити 
присутнiсть всемилостивого Бога у своєму життi. Саме тепер, завершуючи Ювiлейний рiк Божого 
милосердя, ми маємо слушну нагоду пригадати собi, що милостивий Господь спiшить допомагати іншим 
людям нашими ногами, пiдтримує хворих i немiчних нашими руками, вислуховує скривджених нашими 
вухами, потiшає засмучених нашими устами, несе слабких на наших плечах, пригортає інших до Себе 
нашими серцями. Іншими словами, покликання кожного християнина – бути іконою Божої доброти й 
любові у світі. А обіцянка, дана нам у Таїнстві Хрещення про царювання з Господом у безконечні віки, 
припускає, що ми вже тут, на землі, відчуваємо свою «царську» відповідальність за дияконію. 
  Already on the pages of the Old Testament we come upon many instances of our Creator calling us to be 
particularly attentive to the needs of the poor (those who lack the most basic material elements necessary for life, 
the foreigner, the widow, and the orphan. . . Our Lord gives the chosen people clear instructions on how they are 
to be with the poor: ‘You shall open wide your hand to your brother, to the needy and to the poor, in your land.’ 
(Deut. 15:11) . . . 
. . . We will never be fully Christian if all we do is accept and take from God. Our vocation to love, is to serve 
God through our services of those who are in need. Christian life, the witness of selfless love and attending to 
the other person, is to be the style of our everyday life, not just episodic acts of charity which carry with them no 
real responsibility. 
  Let us open our hearts and become witnesses of God’s love and mercy, if not through common action, then 
through quiet and unassuming acts of kindness. . .    +Svyatoslav 


