
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки 
25.11.2018	

26-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(голос	1)–	26th		Sunday	after	Pentecost	(tone	1)	
Святого	священномученика	Йосафата	–	St.Josaphat	

	Ефесян	5:9-19	і	Євреїв	4:14-5:10;	Лука	12:16-21	and	John	10:9-16	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
 НИНІ: панахида за всіх котрі загинули в Голодоморі/for those who died during the Holodomor 
 26.11.2018  (Monday) +Св. Йоана Золотоустого/ St. John Chrysostom 
  10 a.m. Похорон +Марія Ярема 
  6:30 p.m. Божественна Св. Літургія: +Йосип Филип і +Галина Дунець 
   /Divine Liturgy: +Jozef Filip and +Halyna Dunets 
 27.11.2018 (Tuesday) +Св. апостола Филипа/ St. Philip 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy 
 28.11.2018 (Wednesday) Початок пилипівки/ St. Philip’s fast begins 
  11 a.m.  Молоебень Еммануїла/Moleben of Emmanuel 
  11:30-12:30 Bible study (English) 
  1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 29.11.2018  (Thursday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія: +Софія Трухан/Divine Liturgy: +Sophia 

Truchan  
  7 p.m.    Репетиція хору/Choir practice 
 30.11.2018 (Friday)  7 p.m. Вервиця/Rosary  
 Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                          UPCOMING 
 
Friday (6 p.m.), Saturday (9 a.m), and Sunday (8:30 a.m.): Прошу прийдіть допомогти 
приготовити голубці/Please come out and help prepare holubtsi.  
 
26.1.2019 Парафіяльна Маланка: Відложіть дату у вашім календарі! 
   Save this date and join us for our Parish Malanka! 
 
УВАГА!!! ДІТИ 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. 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
  November 18, 2018: Regular: $727.oo     Church in Ukraine: $10.00  

Thank you to all our generous donors 

	

	

 Coffee times!   При каві! 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: 
 Rose Kuzmiuk (25th), Lesja Harhaj (26th), Bronislaw Chudzinski (27th) and Nadiya French (30th). 

Today: Документальний фільм (англ.переклад) ГОЛОДОМОР: голоси тих що 
вижили; Canadian short documentary HOLODOMOR: voices of survivors (30 min) 
Sunday, Dec. 2: Загостить владика Стефан на дияконські свячення Славка Поліщука; 
Bishop Stephen’s visit for the deaconal ordination of Jerry Polischuk 
Sunday, Dec. 16: Свято Миколая: обід “potluck” і концерт; St. Nicholas celebration: 
UCWLC potluck and concert 
	

 

Святий Cвященномученик Йосафат  
(1580-1623) 

Saint and priest-martyr Josaphat 
 

Світильник світлий явився ти, священномучениче Йосафате, бо як 
пастир добрий поклав ти душу твою за вівці. 

— з тропаря святому 
 

O great martyr Josaphat, now also pray that He may grant unity and 
peace to our Churches. 

- from a Vespers proper 
 

Святий Йосафат є яскравим прикладом єпископського служіння.  Як ревний і 
відданий монах митрополит Рутський доручив йому Полоцьку архиєпархію. 
Прийнявши це покликання Йосафат присвятився скріпленню духово стану своїх 
священників, запровадити господарський лад, і свідчити правильність рішення 
ввійти в Берестейську унію з Римом. Хоч він зазнав багато опозиції та вкінців і за це 
поклав життя він не зрікся своїх духовних ідеалів. 
 

ясно проповідував ти з’єднання* та погасив розбратолюбних роздором розпалені серця 
мученицькою твоєю кров’ю* і вінець від Христа прийняв ти.* Тому пом’яни нас, ми кличемо 

до тебе:* Радуйся, непохитний стовпе з’єднання. 
- з кондаку святому 

 
ST. JOSAPHAT was an exemplary bishop: 
Successors of the Apostles (Apostolorum Successores) by divine institution, bishops are constituted 
as Pastors of the Church when the Holy Spirit is conferred upon them at their episcopal ordination, 
and they receive the task of teaching, sanctifying and governing in hierarchical communion with 
the Successor of Peter and with the other members of the episcopal College. 
. . . 
Bishops, as members of the episcopal College which is the successor of the Apostolic College, are 
intimately united to Jesus Christ, who continues to choose and to send out his Apostles. As a 
successor of the Apostles, by virtue of his episcopal ordination and through hierarchical 
communion, the bishop is the visible principle and the guarantee of unity in his particular Church. 

-from “Apostolorum Successores” 

	


