
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
9.09.2018	

15-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	15th	Sunday	after	Pentecost	
	II	Коринтян	4:6-15	(глас	6,	стор.	100);	Матея	22:35-46	(tone	6,	p.	101)	

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

 ПАНАХИДА: +Іван Шубелка 
 11.09.2018 (Tuesday) Усікновення чесної глави св. пророка і предтеча Івана: постний день;  
  Beheading of the holy prophet and forerunner John: meatless day 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
   Панахида: +Андрій і Раїса Ромашини 
 12.09.2018 (Wednesday)  11 a.m.  Молебень/Moleben 
  1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 13.09.2018 (Thursday) 6 p.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy; + Irene Pihura  
 14.09.2018 (Friday)  Початок нового церковного року/Beginning of the new church year 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy; + Annie & Mark Pasnyk 
  7 p.m. Вервиця/Rosary 
 Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

	

НАДХОДИТЬ                          UPCOMING 
12.09.2018: 6:30-9:00 Реєстрація на танці (РОЗМАЙ); registration for ROZMAJ dancers 
7.10.2018; 3-а поп. ТВОРЧИЙ КОНЦЕРТ Ігора та Андріани Артемяк. Золотий Лев, 15 Canmotor 
Ave., Toronto. $25. (1-416-252-3456) 
21.10.2018 Відкриття Меморіалу Голодомору/Holodomor Memorial Unveiling; Princes’ Gates, 
Exhibition Place, Toronto. 
 

До справлення історичної помилки 
	

 Щире спасибі всім жертводавцям  
September 2, 2018:  Regular: $ 764.00 Initial offering: $50. Eparchial Youth: $70  

Thank you to all our generous donors 

	

  В днях 1-3-го вересня, в приміщеннях 
царгордського патріярхату в Стамбулі, відбувся 
т.зв. СИНАКСІС. Цей дорадчий збір провідних 
ієрархів Вселенського (Константинопольського) 
Патріярхату обширно обговорив питання 
українського православ’я. В тому заключні 
слова Патріярха Вартоломея мають історичне 
значіння для українського православ’я та 
відношення України до Росії. Подаємо 
найважніші точки Патріярха Вартоломея: 
 

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: 
Victoria Lyusak (10 th) ,  Olya Ruzycky (11 th) ,  Yurij Vasyukhnik (14 th) ,  and James French (15 th) .  

	

	
 “1. Перенесення місця перебування митрополитів Київських на початку XIV ст. до Москви 
відбулося без благословення Матері Церкви Константинопольської і побожний український 
народ не раз робив кроки до усунення з-під влади Москви, - пише архиєпископ. 
2. Патріархат у Москві був проголошений без включення до нього Київської Митрополії. 
3. Лист 1686 р. був наданий під тиском і через обставини, і в ньому йшлося лише про надання 
дозволу (вжите англійське слово «ліцензія») Московському патріарху посвідчувати Київського 
митрополита. Але цей митрополит мав і надалі визнавати Вселенського Патріарха як свого главу 
і перебувати в його юрисдикції, про що мало свідчити згадування імені Вселенського Патріарха 
за богослужінням. Ці умови не були дотримані. 
4. Ніяких інших документів, які б свідчили про «повну передачу» Київської Митрополії в 
юрисдикцію Московського Патріархату, не відомо. 
5. Канон 1 Вселенського собору зобов‘язує Патріархів не поширювати свої права поза межі своєї 
юрисдикції. 
6. Вселенський Патріархат терпеливо ставився до порушення його прав, але це не означає згоду з 
таким порушенням чи що воно стало законною справою. 
7. Всім відомі церковні проблеми в Україні і Російська Церква одна несе відповідальність за них. 
А тому, як причина проблем, вона не може бути тим, хто їх вирішить. 
8. Питання також потребує дій Вселенського Патріарха ще й тому, що до нього з проханням про 
це зверталася і влада Україні, і (дослівно) «Патріарх» Філарет Київський. 
Щодо всього комплексу українських питань на прохання Церкви була підготовлена доповідь на 
понад 90 сторінок, яка буде заслухана. 
9. Також беззаперечним є канонічний привілей Вселенського Патріарха на розгляд апеляцій до 
нього від єпископів та кліру і вірних інших Помісних Церков, якщо вони не можуть отримати 
канонічного захисту своїх прав у власній Церкві. На цю тему також є доповідь.” 

(English translation in next Sunday’s bulletin) 
 

30.09.2018 Парафіяльне засідання після Літургії; Parish meeting after Liturgy 
  Запрошуємо всіх парафіян до участи в зустрічі щоби спільно дискутувати/мріяти про майбутнє 
нашої парафії. На засіданню будете запрошенні обговорити наступні питання: 
В наступних роках як парафія може: а) особисто допомогти; б) краще служити нашій громаді; в) 
більше служити місцевому суспільству; і г) допомогти нашим братам і сестрам в Україні? 

Ваші відповіді будуть основою планування наших парафіяльних комітетів! 
    
Everyone is invited to participate in a meeting to discuss/dream about the future of our parish. In smaller 
groups you will be asked to think about the following questions: 
In the next few years how can our parish: a) serve your needs better; b) better serve our community; c) 
contribute more to the K-W community; and d) assist our brothers and sisters in Ukraine? 

Your answers will become the basis for the planning of our parish committees! 


