
Слава	Ісусу	Христу!																												7.04.2019		 Слава	на	віки!	
4-a	неділя	Великого	Посту	(голос	4)	–		4th	Sunday	of	Great	Lent	(tone	4)	

Благовіщення	–	Feast	of	the	Annunciation	
		до	Євреїв	6:13-20	і	2:11-18;		Мр.	9:17-31	і	Лк.	1:24-28	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
     Нині:  Панахида + Олександер Малко 
8.04.2019 (Monday) 10:00 a.m. Великопосна Утреня/Lenten Matins; панахида +Анна і Олекса 
10.04.2019 (Wednesday) 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
 6 p.m. Поклони: Великий Канон св. Андрея/ Prostrations: Great Canon of St. Andrew 
11.04.2019 (Thursday) 7 p.m. Проба хору/Choir rehearsal 
12.04.2019 (Friday) 7 p.m.  Сорокоусти/ Sorokousty 
13.04.2019 (Saturday) 5:00 p.m. ALPHA for high school students 

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

Готуємо  голубці до продажу/we are preparing holubtsi for the Easter sale 
Просимо вас приєднатися до нашої спільної справи! We invite you to come and join us! 

НАДХОДИТЬ UPCOMING 
14.04.2019 Після Св. Літургії сходини парафіяльної ради/ After Divine Liturgy parish council meeting 
18.04.2019 6 p.m.  Хресна дорога/ Way of the Cross (Lenten mission in English – Fr. A. Figol) 
19.05.2019 6 p.m. Літургія Напередовячених Дарів/ Liturgy of the Presanctified Gifts (Великопосна наука 

по-укр. – о. А. Фіґоль) 
20.04.2019 5 p.m. Лазарева субота: Божественна св. Літургія/ Lazarus Saturday: Divine Liturgy 

(Великопона наука в двох мових; Lenten mission in two languages – Fr. A. Figol) 
20.04.2019 Фестивал писанки/ Pysanka party 9:30-2:30; $5. 
 

  Щире спасибі всім жертводавцям  
March 24, 2019:  Regular: $757.    Initial: $10      Flowers: $10.     Parish Mission: $10. 

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: 
Danuta Chudzinski, Danuta Filip, Orysia Soroka (7th) and Danuta Sydorczak (13th).  

	

Папа Франціск: Люди не повинні боятися різниць а  радше розподіли 
 

Нині благословляємо нову плащаницю (з України) подарована родиною Малко 
в пам’ять + Олександра і Марію Харитину Малко.  

Покійним нехай буде вічна їм пам’ять а жертводавцям складаємо щиру подяку! 

Today we are blessing a new plashchanytsia (holy shroud) hand-made in Ukraine and donated by the Malko family 
in memory of +Oleksander and Maria Charytyna Malko. 

Our sincere thanks for this donation! 

  Підчас папської авдієнції минулої середи папа говорив про потребу застановитися над відношенням між 
култьтурами та релігіями в нинішнім світі. Його спостереження були внаслідок його подорожі до Марокко. 
Він закликав нас бути тими котрі приносять надію нашому світу тому що ми стараємося “будувати мости 
між культурами.” Понад усе, він дякував Господеві котрий “дозволив мені взяти ще один крок на дорозі 
діалогу і зустрічі з нашими мусульманськими братами і сестрами як  ‘Служитель надії’ в нинішнім світі.” 
Він пригадав всім що він разом із королем Марокко, Могамед, “ми повторили основну ролю релігії в 
обороні людської гідности, сприянню миру та справедливости і опікуватися створінням, наш спільний дім.” 
  Папа признав що дехто може питається “чого ж я їду до мусулманів, не тільки до католиків? Чому ж є 
стільки різних релігій?” Відповідаючи він сказав, “з мусулманами ми походимо від того ж самого батька, 
Авраама.” Папа пригадав всім що Бог дозволяє релігійну різноманітність бо ж в Нього поблажлива воля; Він 
бажав щоби ми зрозуміли “що є стільки релігій, деякі виходять з культур, але вони всі дивляться в небеса, 
дивляться до Бога.” Папа додав що ми не повинні бути перестрашені нашими різницями,  “але ми повинні 
боятися коли не поводимося по-братерськи, не ходимо в житті разом,” як брати і сестри одної родини 
людства. 
  Він всім пригадав що він ішов стежками двох великих святих: св. Франциска з Ассісі, котрий стрінув 
султана ал-Малік ал-Камі 800 років тому з “привітанням миру і братерства”, і св. Івана Павла II котрий 
відвідав Марокко в 1985 році. 
 

Pope Francis: People should not fear difference, but division 
  
  In his audience on Wednesday the Pope spoke of a critical topic in today’s world: relations among cultures and religions. 
Having returned from his recent trip to Morocco, the Pope was especially intent on reminding us that we share a common 
heritage: we are all children of the Book (the Bible’s Old Testament). 
  Pope Francis devoted the General Audience to reflect on his visit to Morocco, saying, that “to serve hope in our day is to 
build bridges between cultures.” Above all, he thanked the Lord for “allowing me to take another step along the road of 
dialogue and encounter with our Muslim brothers and sisters, as a “Servant of hope” in today’s world.” He recalled that 
both he and King Mohammed of Morocco “reiterated the essential role religions have in defending human dignity, 
promoting peace and justice, and in caring for creation, our common home.”  
  The Pope said that some may wonder “why I go to see Muslims and not just Catholics? Why are there so many 
religions?" He answered these questions saying, "with Muslims, we are descendants of the same father, Abraham.” Pope 
Francis explained that God permits many religions because of his permissive will; He wanted to allow this reality: “there 
are so many religions, some born from culture, but they always look towards the sky, look to God”, he said. The Pope 
added that we should not be afraid of the differences, "but we should be frightened if we are not doing the work of 
fraternity, of walking together in life" as brothers and sisters of one human family. 
  He also reminded the faithful that he was following in the footsteps of two great saints: St. Francis of Assisi, who brought 
a “message of peace and fraternity” to Sultan al-Malik al-Kami 800 years ago, and St. John Paul II, who visited Morocco 
in 1985. 

(based on reports from Vaticannews.va and “The Tablet”) 
 
 
	

	

Здається що люди природно схиленні підкреслювати 
різниці між собою і не придивлятися на те,  що нас 
єднає. Це стається навіть в релігійних справах. Цього 
тижня папа Франциск у свої промови до прочан в Римі 
просив щоби ми наново цінили наші різниці та не давали 
щоби вони нас розділювали. В його слові розходилося 
про наші відношення з мусулманами. Варта нам 
пригадати,  що християни, євреї, та мусулмани є всі діти 
Божого Об’явлення в Старому Завіті. 


