
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки 
30.12.2018	

31-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(голос	6)–	31st		Sunday	after	Pentecost	(tone	6)	
	Колосян	3:4-11;	Лука	14:16-24	

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

 НИНІ: після Літургії панахида +Станіслав і Микола 
 31.12.2018 (Monday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy (+Олег Жолоб) 
 2.1.2019 (Wednesday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy (+Mary Yaremy 40th day) 
 3.1.2019 (Thursday)  10 a.m.  Молебень Еммануїла/ Moleben to Emmanuel 
  7 p.m.    Репетиція хору/Choir practice 
 4.1.2019 (Friday)  7 p.m. Вервиця/Rosary  

 
 Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                 UPCOMING 
20.1.2019 Парафіяльна куття; Traditional parish “Kutia” 
 
26.1.2019 Парафіяльна Маланка: Відложіть дату у 
вашім календарі! Вступ $50. 
   Save this date and join us for our Parish Malanka! 
 Tickets: $50 

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: 
 Patrick Bandura and Olga Moszora (30th), Andrew Pankiw (Jan. 2), 
Joseph Slusarczyk (3rd), and Leonid Chernysh, Oleh Sydorczak, and 

Nicholas Trusz (5th). 
	

	

Блаженніший Святослав 

привітав  

Блаженнішого Епіфанія 
 
Глава УГКЦ, 18-го грудня 
привітав ново-обраного глави 
з’єднаної Православної Церкви 
України, митрополита 
Епіфанія (фото	з	ліва)	.	

Слава Ісусу Христу! 
Особисто та від імені Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви сердечно 
вітаю Вас з нагоди завершення Об’єднавчого Собору, плодом якого стало обрання Вас на 
Предстоятеля Православної Церкви України. Передусім складаємо вдячність Господеві, який 
благословив учасників цієї, без перебільшення, важливої події, яка ввійде в історію незалежної 
України, як великий Божий дар на шляху до повної єдності Церков Володимирового Хрещення. 
. . . 
У цей знаменний момент я простягаю руку від імені нашої Церкви до Вас та всіх православних 
братів, пропонуючи вам почати разом торувати наш шлях до єдності, до правди. Бо від того, 
наскільки ми сьогодні будемо плекати єдність і долати те, що нас розділяє, залежить майбутнє 
Церкви, нашого народу та Української незалежної європейської держави. Саме Бог є тим, хто 
об’єднує нас довкола себе... 
. . . 
Із молитвою та запевненням співпраці для Божої слави та блага нашого українського народу 
	
Patriarch Svyatoslav sent greetings to the primate  of the newly establ ished 
united Orthodox Church of Ukraine,  Metropolitan Epifaniy. 
Glory to Jesus Christ! 
Personally and on behalf of the Synod of Bishops of the Ukrainian Greco-Catholic Church we 
heartily greet you on the conclusion of the unifying Sobor, the fruit of which was your election as the 
primate of the Orthodox Church of Ukraine. Above all we thank our Lord who blessed all the 
participants of the Sobor, a most significant event which will enter into the history of our independent 
Ukraine as a great gift of God on the road to the full unity of the Churches of Volodymyr’s Baptism. 
. . . 
At this significant moment I extend my hand on behalf of our Church, to you and to all our orthodox 
brethren, proposing that we begin to tread together along our path to unity, to truth. For in as much as 
we nurture unity and overcome that which divides us, we are deciding the future of our Church, our 
people, and our Ukrainian independent, European state. For it is God who unites us to Himself. . .  
. . . 
With our prayers and assurances of cooperation for the glory of God and the good of our Ukrainian 
people. 

	

Св.	Миколай	доставив	наші	дарунки	до	Інтернату!	
St.	Nicholas	delivered	our	gifts	to	the	orphanage!	


