
Христос	Воскрес!																												19.05.2019		 Воістину	Воскрес!	
Неділя	розслабленого	(гл.	3)	–		Sunday	of	Paralytic	(t.	3)	

		Діянь	св.	апостолів	9:32-42;		Івана	5:1-15	
Christ	is	Risen!	 Truly	He	is	Risen! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
21.05.2019 (Tuesday) св. Івана Богослова/St. John the Theologian 
 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
22.05.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень до Богородиці/ Moleben to the Mother of God 
 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
23.05.2019 (Thursday) 6 p.m. Молебень до Богородиці/ Moleben to the Mother of God 
24.05.2019 (Friday) свв. Кирила й Методія 
 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy: За здоровля Анни Долинської 
 7 p.m. Вервиця/Rosary 
25.05.2019 (Saturday)  5:00 p.m. програма ALPHA for high school students 

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

НАДХОДИТЬ UPCOMING 
26.05.2019: День ЛУКЖК і урочисте перше св. Причастя/UCWLC Day and Solemn First Holy Communion 
 після Літургії запрошуємо на обід/UCWLC Day lunch after Divine Liturgy – all are invited! 
2.06.2019: 3-а поп. до нас загостить: Коломийський Академічний Драматичнй театр 
  Виступ: комедія “Як наші діди парубкували”; Квитки $25. (Можна набути від Ірини Поточної) 
9.06.2019: Парафіяльні загальні збори/ Annual parish meeting 

The UGCC has established the Patriarchal Council for social communications 
On May 7, 2019 the Head of the UGCC announced about the establishment of the Patriarchal Council for social 
communications.  

“In order to accomplish our duty of proclaiming the Word of God properly, the Church cannot needs 
effective means of social communication. It must use either already existing resources or implement their own. 
These means must help priests in their pastoral service and reflect the Church’s activity”, says in decree. 

The main principles of the Council include an elaboration of strategic goals of communication in UGCC as 
well as developing timely responses to critical situations and challenges. 

. . . 
Activity of this Council is determined by ecclesial regulations. 

Edited from the UGCC Department for Information 

 
 
 

 

Щире спасибі всім жертводавцям  
   May 12, 2019:   Regular: $926.   Eparchial Needs: $5.    

Thank you to all our generous donors 
	

	

	

 

Глава УГКЦ у  
Меморіалі жертв Голодомору:  
«З братами православними ми 

повинні зрозуміти,  
як Церква повинна служити 

народові» 
 

Сьогодні ми повинні згадувати не тільки минуле. З нашими братами православними ми 
повинні також зрозуміти, яку роль сьогодні Українська Церква виконує і повинна виконати у 
служінні своєму народові. 

Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
17 травня 20019 року в Меморіалі жертв Голодомору на відкритті виставки «Церква на захисті 
християнського і національного». 

«Історія часом має властивість повторюватися, якщо ми забуваємо її уроки. Ми хочемо 
пам'ятати про жертв Голодомору, щоб він ніколи не повторився. Хочемо пам'ятати про роль 
Українських Церков у збереженні ідентичності українського народу, його культури, його душі, 
щоб народ міг повноцінно жити і розвиватися», – додав Предстоятель. 

17 травня 2019 року до Міжнародного дня музеїв, що відзначається 18 травня, і Дня пам’яті 
жертв політичних репресій, що цього року припадає на 19 травня, Національний музей «Меморіал 
жертв Голодомору» презентував виставку «Церква на захисті християнського і національного». 

За словами Глави УГКЦ, роль Української Церкви у збереженні ідентичності нашого народу 
ще мало вивчена і усвідомлена. Церква завжди була душею свого народу. «Коли йдеться про 
національну, державну свідомість, Українська Церква відіграла свою вирішальну і ключову роль. 
Ось чому загарбники, які намагалися знищити наш народ, починали це нищення з руйнування 
Української Церкви», – сказав він. 

У нашого народу є цілі періоди, коли ми не мали своєї держави, і тоді Українська Церква 
перебирала деякі функції бездержавного народу. 

. . . 
Архиєрей наголосив, що часи комуністичних переслідувань показали, що Церква справді була 

чи не єдиною захисницею і голосом свого народу. «Гадаю, тут, у Музеї Голодомору, потрібно 
згадати, що тоді, коли почався Голодомор-геноцид, на території ще Радянської України 
Українська Автокефальна Православна Церква вже була знищена і єдиним голосом спливаючого 
кров'ю українського народу був митрополит Андрей Шептицький з єпископатом. Він написав 
історичну відозву до європейської громадськості під назвою «Український народ у передсмертних 
судорогах». Митрополит чи не єдиний став на захист тих, кого вбивали голодом і таким чином 
випробовували найдешевшу у світі зброю масового знищення». 

Насамкінець Блаженний Святослав подякував Музею за привернення уваги до історії 
Української Церкви та підкреслив особливість цієї виставки. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 

    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: 
Patricia Kalyn (20th),  Olena Melnyk (21st), Anna Dolynska and John Oshukany (24th).  

	


