
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
23.09.2018	

17-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	17th	Sunday	after	Pentecost	
Неділя	перед	Воздвиженням	Чесного	Хреста	–	Sunday	before	the	Exaltation	of	the	Holy	Cross	

	Галатів	6:11-18;	Іван	3:13-17		
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії    
 НИНІ: перед Літургією панахида +Катерина Григорашик 
            після Літургії панахида +Марія Бандура 
 24.09.2018 (Monday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy   
 26.09.2018 (Wednesday) 11 a.m. Молебень/Moleben 
  1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 27.09.2018 (Thursday)  Воздвиженням	Чесного	Хреста/Exaltation	of	the	Holy	Cross 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
 28.09.2018 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary  
 Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

	

НАДХОДИТЬ                          UPCOMING 
30.09.2018 Парафіяльне засідання після Літургії; Parish meeting after Liturgy 
28-30.09.2018 MARRYALLENTOUR.COM; view the work of 40 artitsts, including our own Pat Kalyn 
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. 

Владика Василь (Тучапець) і соціальне служіння в УГКЦ 
	

 Щире спасибі всім жертводавцям  
   September 16, 2018:  Regular: $ 701.00        Church donation: $100.  Eparchial Youth: $30. 

Thank you to all our generous donors 

	

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: 
Roman Luka (25th), Olga Gryshchenko and Alina Lyusak (26th), and Irena Potoczny (27th). 

	

	

“Проаналізувавши стратегію, – розповів владика Василь, – ми виробили також напрямки 
реалізації цієї стратегії. І цього року головним завданням, яке ми поставили перед собою, – це 
активізація служіння милосердя в парафіях, зокрема також створення парафіяльних Карітасів”. 
“Людям інколи важливо дати клич”, вважає Екзарх Харківський, проявити ініціативу і завжди 
знайдуться ті, які допоможуть, якщо справа благородна і добра. “Ми вчимо плекати і 
реалізовувати дух жертовності та відповідальності. Наша мета чітка і зрозуміла – допомогти 
тим, хто потребує допомоги”, – переконує архиєрей. 
Владика Василь (Тучапець) вказав, чому соціальне служіння на парафії є важливим. Є три 
завдання, відзначив він, які Церква повинна виконувати. 
“Перше – молитва, звершувати Святі Таїнства. Друге – проголошення Слова Божого. І третє 
– служіння милосердя. Це три невід’ємні складові діяльності Церкви. І так повелося, що ми 
більше говоримо про дві перших складові, а забуваємо про служіння милосердя. І якщо громада 
не займатиметься соціальним служінням, не допомагатиме ближньому, вона не виконає 
вповні своєї місії”, – сказав єпископ. 

Re-invigorating the Church’s Social Mission 
  At the recent Synod of Bishops of our Church (Sept. 2-12), Bishop Vasyl (Kharkiv Exarch) reviewed 
the Church’s progression on its 2016 commitment to live its social teaching. 
  Bishop Vasyl emphasized that we must all strengthen our sense of generosity and responsibility. 
He underlined that the Church has three equally important goals: 
“First – to pray, to celebrate the Holy Mysteries [sacraments]. Second – to proclaim the Word of 
Word of God. And third – compassionate service. These are the three fundamental and essential 
activities of the Church. It is true that we speak most about the first two elements and often forget about 
mercy. If a community does not engage in social service, if it doesn’t help its neighbor, then it is 
not fulfilling its mission.” 

   СЛІДУЮЧУ НЕДІЛЮ! 30.09.2018 
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 краще: а) особисто допомогти; б) служити нашій громаді;          
в) служити місцевому суспільству; і г) допомогти нашим братам і сестрам в Україні? 

Ваші відповіді будуть основою планування наших парафіяльних комітетів! 

   NEXT SUNDAY! 30.09.2018 
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 better: a) serve your needs; b) serve our community; c) contribute 
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! 

  Владика Василь (Тучапець), Екзарх Харківський, 
поінформував Синод Єпископів УГКЦ, який 
відбувся у Львові-Брюховичах 2-12 вересня 2018 
року, як у Церкві розвивається соціальне 
служіння. У коментарі Департаменту інформації 
УГКЦ єпископ пригадав, що Синод Єпископів 
2016 року, на якому головною темою року була 
дияконія, чи служіння ближньому, прийняв 
стратегію розвитку соціального служіння. Було 
створено Відділ соціального служіння, завданням 
якого є координувати і якісно покращувати 
соціальне служіння в УГКЦ. 
 


