
	Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
27.05.2018	

П’ятидесятниця/Зіслання	св.	Духа	–	Pentecost/Descent	of	the	Holy	Spirit	
	Діяння	2:	1-11;	John	7:37-52	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	
Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії   

 НИНІ: Урочисте перше св.Причастя для Татяни Коцан, Максим Клаґес, Якоб Труш 
 28.5.2018 (Monday) Св. Духа/feast of the Holy Spirit  
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
 29.5.2018 (Tuesday)  6 p.m. Молебень/Moleben 
 30.5.2018 (Wednesday) 11 a.m. Молебень/Moleben  
 1.6.2018  (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill. 

 

Happy Birthday!                                     Многая літа! 
Вітаємо  парафіян котрі  цього  тижня відзначують  день народження.  

Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate their birthday this week: 
John Pihura (27 th) ,  Ryan Theal/Didky (31 st) ,  Volodymyr Mudryj (June 1 st)   

and Bohdan Hrynovets  June 6 th) .  

	

	

 Щире спасибі всім жертводавцям  
  May 20, 2018:   Regular: $ 880.   Eparchial Needs:  $10. 
 Memoria l +Nadia Sirko :   
 $ 50. (Pat Kalyn-accessibility fund) $100. (Roman & Patricia Spytkowsky) 
 $100 (Mr. & Mrs. Carl Spytkowsky) $100. (Zenon & Zenya Mamalyga)  
 $150. (Olga Pickett) $150. (Mary Gaida) 

Thank you to all our generous donors 

	

НАДХОДИТЬ                                                                          UPCOMING 
27.5.2018: Свято П’ятидесятниці “Зелені Свята”/Pentecost; Урочисте перше Причастя 

підчас Літургії/Solemn first Holy Communion during the Divine Liturgy. 
Відправи на цвинтарі WOODLAND починаючи о 3-ій поп. 

Services at WOODLAND cemetery will begin at 3 p.m. 
 Якщо хтось бажає відправу на іншому цвинтарі прошу домовитися з отцем. 
If you would like a service at another cemetery please contact Father Myroslaw. 

3.06.2018 ДЕНЬ ЛУКЖК – вітаємо много трудящих жінок нашої парафії!!! 
 Після літургії кава на великі залі. 
 UCWLC Day: we greet and offer best wishes to the hard working women of our 

parish! Coffee after Divine Liturgy in the large hall. 
24.06.2018 Річна Марійська проща в Анкастері. Починається о год 1 поп. а Бож. св.  Літургія 

о год 3 поп. 
 Annual Marian Pilgrimage at Mt. Mary in Ancaster. Commencing at 1 p.m. and Divine 
Liturgy at 3 p.m. 
 

 Кожний тиждень рахується від неділі Зіслання 
Святого Духа. В цьому періоді (і фактично аж до 
Великодня) ми вітаємося словами: СЛАВА ІСУСУ 
ХРИСТУ! СЛАВА НА ВІКИ! Ми живемо свідомі що ми 
поєднанні в Христі та наше життя – життя наслідування 
Христа – стає виявом Христової присутности і сили. Ми 
прославляємо Христа не тільки словами але нашою 
особою! Але є період коли ми користуємося ще одним 
привітанням, а саме Різдв’яний період. Від Різдва до 
Стрітення ми вітаємося вісткою Христового народження: 
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО! Ми 
бажаємо щоби світ не забув цей особливий вияв Божої 
любови: Бог став людиною, щоби ми могли ввійти в 
Божественне життя! А коло Йордану ми проголошуємо: 
ХРИСТОС ХРЕСТИВСЯ! В РІЦІ ЙОРДАНІ! 

   We have now moved into what some call “ordinary” time. In the 
Church calendar, every week is now calculated in reference to the feast 
of Pentecost. From now until the Resurrection, we greet each other with 
the words: GLORY TO JESUS CHRIST! GLORY FOREVER! We 
are living in the presence of Christ, united by Christ and our lives reflect 
the presence and power of Christ. We glorify Christ, not simply in 
words, but by our very person. We glorify Him because He has become 
like us; we are invited into the Divine Life. The one exception to this 
period is from Christmas to the Feast of the Presentation (Feb. 2/15), 
when we greet each other with another joyous proclamation: CHRIST  

	

	
IS BORN! LET US GLORIFY HIM! In this period for the feast of Jordan we exclaim: CHRIST WAS 
BAPTISED! IN THE RIVER JORDAN! We remind ourselves that our God has entered into human 
history and dwells among us. 
   There is one more greeting which we can use throughout the year: CHRIST IS WITH US! HE IS AND 
ALWAYS SHALL BE! What a beautiful affirmation. St. Paul wrote: “No longer I live, but Christ in me”. 
These are the words the priest utters in greeting when we approach for anointing. These are the words of 
greeting during the liturgical kiss of peace. By raising our awareness of the liturgical cycle we recognize the 
full essence of our life: that through the Holy Spirit, we are brothers and sisters, the mystical body of Christ! 

 (more to follow)	
	

	

Разом святкуємо – разом ми Божий люд 
	

А на кінець є ще одне привітання котрим можемо користуватися крізь року: ХРИСТОС 
ПОСЕРЕД НАС! Є І БУДЕ! “Вже не я живу, а живе в мені Христос”писав св. апостол 
Павло. Це слова котрими отець нас вітає при мированні.  Це слова привітання на Літургії 
при поцілунку миру! Свідомо учащаючи в літургічному році ми пізнаємо дійсну суть 
нашого життя – а це що ми через Святого Духа є всі брати і сестри в Христі, ми є 
таїнственне Тіло Ісуса Христа!       (далі буде) 
 

Together we celebrate – together we are God’s people 
 


