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Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	
	Неділя	сироопусна—Cheesefare	Sunday	

13.3.2016	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	

Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
НИНІ: Благословляємо Ювілейні Двері милосердя/Blessing of the Jubilee Doors of Mercy 
14.03.2016 (Monday) Початок Великої Чотиридесятниці (Посту)/First day of Great Lent 
 10 a.m.Велико постна утреня/ Matins of Great Lent;  
16.03.2016 (Wednesday) 11a.m. Сорокоусти/Prayers for the deceased 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 У великі залі – in the UC Centre 
 6:30 p.m. Rozmaj dancing instruction 
 7-8 p.m. Bible Study/Дискусія св. Письма (в парафіяльні хаті/in parish house)  
18.03.2016  (Friday) 5:30 p.m. Літургія наперед освячених дарів/  
 Liturgy of the Presanctified Gifts 

 7 p.m. Вервиця/Rosary 

	

90 years together in K-W 
		Милосердя	Двері	і	слова	Святішого	Отця	до	нашої	Церкви	
	

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: Patricia Pawelko (12th), Dmytro Chernysh (14th), Stefania 
Pawelchak (16th) and Oleksiy Gryshchenko  (19th). 

	

UPCOMING: 
18,	19,	20.03	поможіть	нам	готувати	голубці/help	us	prepare	holubtsi	
20.03			Перша	неділя	Великого	Посту	благословляємо	ікони,	образочки,		.	.	.	
	 on	the	first	Sunday	of	Great	Lent	we	bless	icons,	holy	images,	etc.	
	 після	Літургії	переглядаємо	фотографії	з	історії	парафії/	
	 after	Liturgy	Photos	workshop				
23.03		Pyrohy	and	holubtsi	order	pick	up	date.	

	

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 
	

What is a jubilee year? 
The practice of a jubilee year has ancient roots in the Jewish tradition and evidence for it can be found in the Old 
Testament (for example, see Leviticus 25).  The jubilee year was called every fifty years and was a time for 
forgiveness.  It stood as a reminder of God's providence and mercy.  The dedication of a year for this emphasis 
provided the community with a time to come back into right relationship with one another and with God.  As the 
practice of the jubilee year was adopted into the Catholic Church, these themes of mercy, forgiveness, and solidarity 
continued.  
Pope	Francis	explained	why	he	proclaimed	this	Jubilee	year	of	mercy	in	these	words:	
	
"Here, then, is the reason for the Jubilee: because this is the time for mercy. It is the favourable time to 
heal wounds, a time not to be weary of meeting all those who are waiting to see and to touch with their 
hands the signs of the closeness of God, a time to offer everyone, everyone, the way of forgiveness and 
reconciliation. May the Mother of God open our eyes, so that we may comprehend the task to which we 
have been called; and may she obtain for us the grace to experience this Jubilee of Mercy as faithful and 
fruitful witnesses of Christ." 
	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
          MARCH 6, 2016: Regular: $ 552.75        Clergy benevolent: $65.  

Thank you to all our kind donors! 

В часі зустрічей Постіного Синоду у Ватикані наші 
Владики мали довгу розмову зі Святішим Отцем. 
Блаженніший Святослав  сказав: «Я сказав 
Святішому Отцеві: Народ страждає, Ваша Святосте, і 
чекає Ваших обіймів. Папа Франциск дав чітко 
зрозуміти, що буде діяти.» 
Святіший Отець відповів щирими словами: 
«Українська Греко-Католицька Церква в ці дні 
згадує сумні події березня 1946 року. Сімдесят років 
тому ідеологічний та політичний контекст, як також 
ідеї, ворожі самому ж таки існуванню вашої Церкви, 
призвели до організації псевдособору у Львові, 
спричинившись до десятиліть страждань пастирів та 
вірних.  
 Згадуючи ці події, з глибокою вдячністю схиляємо голову перед тими, які ціною випробувань, а 

навіть і мучеництва, протягом цього періоду засвідчили віру, живучи нею з посвятою своїй 
Церкві та непохитною єдністю з Наступником святого Петра… Висловлюю свою глибоку 
вдячність за вашу вірність та заохочую вас ставати невтомними свідками цієї надії, яка 
просвітлює наше життя та життя всіх братів і сестер навколо нас. Ще раз висловлюю свою 
солідарність з пастирями та вірними, в усьому тому, що вони чинять у цей складний час, 
позначений випробуваннями війни, аби полегшити страждання населення та шукати шляхи 
миру для дорогої української землі». 
Папа просить Господа, через заступництво Пречистої Діви Марії та мучеників УГКЦ, щоби 
Боже утішення осяяло обличчя громад цієї Церкви в Україні та в інших частинах світу. 
«Від щирого серця уділяю Вам, єпископам, священикам, монашеству та вірним Української 
Греко-Католицької Церкви особливе Апостольське благословення, як знак моєї постійної 
любові й пам’яті про вас».» 
Після зустрічі патріарх Святослав подарував Папі оригінальну копію української ікони 
"Милосердя Двері" 
 

Remember	to	look	at	our	parish	website	for	more	information	about	Cheesefare	Sunday:	
www.holytransfigurationkw.com	


