
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки 
21.10.2018	

21-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(голос	4)–	21st	Sunday	after	Pentecost	(tone	4)	
святих	отців	VII	Вселенського	Собору	–	Fathers	of	the	VII	Ecumenical	Council	

	Галатів	2:16-20	і	Євреїв	13:7-16;	Лука	8:5-15	і	Івана	17:1-13	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
 НИНІ: панахида +Олена Слюсарчик 
  Після Літургії зустріч з студентками котрі працювали в інтернаті в Петриках; 
  after Divine Liturgy meeting with the students who worked in the orphanage in Petryky 
 22.10.2018 (Monday) +cв. апостола Якова Алфеєвого 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
 24.10.2018 (Wednesday) 11 a.m.  Молебень/ Moleben followed by Bible study (English) 
  1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 25.10.2018 (Thursday) 7 p.m. Божественна Св. Літургія: +Марія Харатина Малко/ 
  Divine Liturgy +Maria Charatyn Malko 
 26.10.2018 (Friday) +св. ап. Томи/+Holy apostle Thomas 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
  7 p.m. Вервиця/Rosary  
 Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                          UPCOMING 
28.10.2018  після Літургії засідання нашого відділу ЛУКЖК; meeting of our branch of 
UCWLC; 
УВАГА!!! ДІТИ з 2011 року: в листопаді починаємо підготовку дітей до Урочистого 
Першого Причастя – прошу зголоситися до отця. 
CHILDREN BORN IN 2011: Preparation for Solemn First Holy Communion begins in November, 
please let Father know of your interest. 
16.12.2018  Вітаємо святого отця Миколая і potluck; Welcoming St. Nicholas and parish potluck. 

Існуючі схеми екуменічного діалогу з часів 
холодної війни, коли привілейованим 
співрозмовником вважалася Православна Церква 
Московського Патріархату, після вчинку 
Константинополя слід це переосмислити. 
«Досі екуменічний діалог між Католицькою 
Церквою та православним світом сприймався 
крізь призму політики «Остполітік» та через 
стосунки Москви і Ватикану. Тепер потрібно 
переосмислити не лише спосіб ведення цього 
діалогу, а й оновити саму концепцію  
 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
October 14, 2018: Regular: $1,003.oo   Special donations: $1,100.00        Seminary Fund: $25.     

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 (25 th) ,  Olga Gryshchenko and Alina Lyusak (26 th) ,   

and Irena Potoczna (27 th) .  

	

	
	

	

 
ЧАС ГОТУВАТИСЯ НА  РІЗДВ’ЯНИЙ ПРОДАЖ  ПИРОГІВ!  

IT’S TIME TO PREPARE FOR OUR CHRISTMAS FOOD SALE! 
Наш відділ ЛУКЖК просить всіх парафіян котрі можуть прийти і допомогти. 

Our branch of the  UCWLC invites  al l parishioners to  help us prepare for our 
Christmas 2018 food sales . 

October	26	&	November	9,	16—6:00pm			Peeling	of	Potatoes	
October	27	&	November	10,17—9:00am			Making	of	Pyrohy	
October	28	&	November	11,18—9:00am			Packing	of	Pyrohy	

If you would like to place an order: please call Mary-Ann Oshukany 519-578-6465  
Final Date for placing any orders: Sunday, November 4/18 

Pick Up Date for Orders: Wednesday, December 5/18 4:30-6:00 

НОВИЙ ЕТАП КАТОЛИЦЬКОГО-ПРАВОСЛАВНОГО ДІАЛОГУ 
-патріарх Святослав 

IMPORTANT AND WONDERFUL NEWS: Bishop Stephen has blessed our subdeacon 
Jerry Polischuk to receive diaconal ordination on Sunday, Dec. 2 at our regular 10 a.m. Divine 
Liturgy! 
The Church recognizes three levels of priesthood: the bishop (has the fullness of priesthood), the 
priest/presbyter (can celebrate all the sacraments except ordination), and the deacon (proclaims the 
Gospel and assists in all liturgical celebrations). In the first century, St. Ignatius of Antioch wrote to a 
Christian community: be zealous to do all things in Godly concord, . . ., with the deacons also w ho 
are most dear to me , having been entrusted with the diaconate of Jesus Christ. 
 

екуменічного діалогу з урахуванням того, що є інші представники православ'я», — вважає 
Блаженніший Святослав. 
При цьому першоєрарх УГКЦ зазначив, що рішення Константинополя започаткує новий період 
в історії Вселенської Церкви. 
«Він буде нелегким, але цікавим і, безумовно, натхненний Святим Духом», — додав Патріарх 
Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. 
	

A NEW PHASE IN THE CATHOLIC-ORTHODOX DIALOGUE 
-Patriarch Svyatoslav 

The existing models of ecumenical dialogue date from the Cold War when the privileged participant 
was the Orthodox Church of the Moscow Patriarchate. . . “Up to now the ecumenical dialogue 
between the Catholic Church and the Orthodox world was viewed through the prism of  the 
“Ostpolitik”, that is through the relations between Moscow and the Vatican. Now not only does the 
manner of this dialogue have to be re-thought, but also the very concept of the ecumenical dialogue 
must now reconsider who represents the Orthodox.”  
The head of the UGCC noted that Constantinople’s decision (concerning Ukraine) initiated a new 
period in the history of the entire Church. 
The Patriarch added: “It will not be easy, but it will be interesting and without doubt inspired by the 
Holy Spirit.”  


