
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки 
2.12.2018	

27-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(голос	2)–	27th		Sunday	after	Pentecost	(tone	2)	
	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    

 4.12.2018 (Tuesday) +Введення у храм Пресв. Богородиці/Presentation of the Mother of God in the Temple 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy 
 5.15.2018 (Wednesday) 11 a.m.  Молоебень Еммануїла/Moleben of Emmanuel 
  11:30-12:30 Bible study (English) 
  1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
  4:30-6:00  Christmas food order pick-up 
 6.12.2018 (Thursday) 7 p.m.    Репетиція хору/Choir practice 
 7.12.2018 (Friday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія +Іван Дашко/ Divine Liturgy +Ivan Dashko 
  7 p.m. Вервиця/Rosary  
 Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                          UPCOMING 
26.1.2019 Парафіяльна Маланка: Відложіть дату у вашім календарі! 
   Save this date and join us for our Parish Malanka! 
 
УВАГА!!! ДІТИ 2011 року: скоро починаємо підготовку дітей до Урочистого Першого 
Причастя – прошу зголоситися до отця. 
CHILDREN BORN IN 2011: Preparation for Solemn First Holy Communion begins soon, please 
let Father know of your interest. 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
  November 25, 2018:  Regular: $757.oo      
  Memorial +Mary Yaremy:  Zustrich Seniors $100; Mary & Joseph Didyk $100;  
  We have established the Mary Yaremy Choir Fund: $500. (anonymous) 

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: 
 Marta Lyusak (2nd) and Jacob Trusz (4th). 

НИНІ:  Владика Стефан висвячує на диякона Славка Поліщука; Bishop Stephen’s visits 
for the deaconal ordination of Jerry Polischuk 
Dec. 9: Проєкт нашої Церкви у Франції; a project of our Church in France 
Dec. 16: Свято Миколая: обід “potluck” і концерт; St. Nicholas celebration: UCWLC 
potluck and concert 
	

 

Служіння і ВВедення в храм  
Пресв.  Богородиці 

 
У вівторок обходимо свято котре предсвіщає Різдво: посвята 
Богородиці в храмі. Мала дівчина віддається на службу Богові. 
Це свято посвяти Тому котрий невдовзі приходить. Нині в нашій 
парафії ми учащаємо в посвяті/свяченню одного із нашої 
церковної родини на службу Богові. Ярослав Поліщук свячений 
в диякони – на службу Христовому людові. 

Перші диякони були покликані щоби служити громаді бо “кількість Ісусових учнів 
зростала” (Діяння св. Апосолів 6:1). Вибравши дияконів апостоли могли більше присвятити 
“себе молитві й служінню Слову” (6:3). Приклади Богородиці та перших дияконів пригадує 
нам що є різні  способи якими можемо  посвятитися на службу  Богові . Це може 
бути у формі тихої спокійної молитви (Богородиця, монашество), чи у формі активної дії, 
цебто суспільне служіння (суть дияконства).  Те що поєднює всі форми християнського 
служіння це пізнання що всі наші  старання мають свідчити основну  правду ,   що  
задля Божої  любови Божий Син став людиною  і  перебуває  між  нами.  А тепер 
ми маємо бути свідками Божої любови у світі. Тому святий Яків писав: 3  

Бо суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя.  
Милосердя бо ставиться вище за суд. 

Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має?  
Чи може спасти його віра? 

Коли ж брат чи сестра будуть нагі, і позбавлені денного покорму,  
а хтонебудь із вас до них скаже:  

Ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? 
Так само й віра, коли діл не має, мертва в собі! 

Соборне послання св. Якова 2: 13-17 
 

 
Service and the Presentation of the Mother of God in the Temple 

 
  This	week	(on	Tuesday)	we	celebrate	the	feast	of	the	Presentation	of	the	Mother	of	God	as	well	
as	today,	the	diaconal	ordination	of	our	fellow	parishioner!	Both	these	events	bring	light	to	the	
current	darkness	of	our	society	where	self-interest	seems	to	reign	supreme.	Both	these	events	
assure	us	that	no	matter	who	we	are,	how	old	or	young,	what	gender,	occupation,	or	
historical	time	we	live	in,	we	are	called	to	bring	Christ	to	each	other.	The	rites	of	
Presentation	for	Mary,	Ordination	for	Jerry,	are	overt	signs	of	dedication	to	a	life	of	loving	
service	that	we	each	undertake	as	Christians.	By	living	love	in	any	way	we	can,	we	bear	
Christ	(reflecting	the	Mother	of	God)	and	we	serve	our	community	(reflecting	
ordination).	What	joy	to	celebrate	our	brother	in	Christ	who	responds	to	our	community’s	love	
by	accepting	this	mantle	of	service	to	us,	to	our	Church.	Axios!	
 

 

	


