
Слава	Ісусу	Христу!																												23.06.2019		 Слава	на	віки!	
1-ша	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	8)	–	1st	Sunday	after	Pentecost	(t.	8)	

		до	Євреїв	11:33-12:2;		Матея	10:32-33,	37-38,	19:27-30	
	Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
 
24.06.2019 (Monday)  10:00 a.m. Похорон +Стефан Садівник  
26.06.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень до Христа/Moleben to Christ 
 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
27.06.2019 (Thursday) новітніх св.муч. України/  contemporary martyrs of Ukraine 
 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
28.06.2019 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

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

НАДХОДИТЬ UPCOMING 
23.06.2019: Марійська проща – гора Непорочної Діви Марії в Анкастері; Арх. Божественна свята Літургія 

год. 2-і поп.; Marian Pilgrimage – Mount Mary Immaculate; Hierarchical Divine Liturgy at 2 p.m. 
***25.08.2019: Обід на храмовий празник/Parish feastday lunch***  
21.09.2019: DOORS OPEN!!! We will once again be opening our doors to the KW community. Plan on being 

there! We will need greeters/hosts for the day.  
 

	

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БІЖЕНЦІВ 20.06.2019 
Cьогодні хочемо, зокрема, згадати біженців, у Всесвітній день, який ООН 

присвячує саме їм. Це відзначення запрошує всіх до солідарності з чоловіками, 
жінками та дітьми, які втікають від воєн, переслідувань і порушень 

фундаментальних прав. Нехай наші церковні та громадянські спільноти будуть 
близькі до них та уважні до їхніх потреб страждань. 

ПАПА ФРАНЦІСК 

Відповідно до звіту Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) про глобальні тенденції “Global 
Trends reports”, станом на кінець 2018 року 70,8 мільйонів людей були переміщені, включаючи 13,6 
мільйонів людей, переміщених протягом 2018 року: вперше або повторно, а також 25,9 мільйонів 
біженців, які втекли зі своїх країн через конфлікти та переслідування. В цьому оцінюється 138,600 дітей 
переселилися  без батьків! Незважаючи на такі великі цифри, Філіппо Гранді, Верховний комісар 
Агентства ООН у справах біженців (UNHCR), нагадав, що «ми ніколи не повинні за цифрами забувати 
про людей та їхні рішучість, стійкість та мужність, які вони проявляють всупереч усім негараздам». 

В Україні понад 2 мільйона внутрішньо переміщених осіб та понад 3200 біженців. Україна займає 
дев’яте місце у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб. Задля довготривалости конфлікту на 
Сході України число далі росте. Міжнародний центр моніторинґу внутрішньо переміщених осіб вважає 
що в 2018 році в Україні число зросло на 12,000 осіб. 

 

 

    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: 
Nicole Didyk/Theal and Ivan Karpets (25th) and Lauren Theal (28th). 

	
Щире спасибі всім жертводавцям  

   June 16, 2019:   Regular:  $745.00   Papal charities: $30.00  
Special donation for Project Smile: $500. (anonymous) 

Thank you to all our generous donors 
	

	June 20th marked the UN World Refugee Day, bringing attention to the plight of children, 
women, and men facing unimaginable hardship in their efforts to escape persecution and violence.  
Currently, wealthy countries, such as ours, are becoming increasingly intolerant, exclusionary, 
isolationist. Political leaders who foment fear and division are gaining popularity, feeding what Pope 
Francis has called a “globalization of indifference” towards the suffering of others. The Pope warns 
against the present trend of scapegoating migrants and refugees, blaming them for all our society’s 
problems.  He calls us to overcome our fear of otherness, recognizing Christ in the very people 
whose difference makes us uncomfortable and afraid. [Christ] is the one, said Pope Francis, “with 
ragged clothes, dirty feet, agonized faces, sore bodies, unable to speak our language”. We should be 
grateful to the refugee for the opportunity of “welcoming and assisting Jesus”. The migrant/ 
refugee “problem” Francis contends, is not just about refugees—it is about each of us; it is about 
our humanity. By giving in to a “throw-away culture” we put ourselves at risk of being excluded 
and marginalized for not conforming closely enough to an accepted norm. The Pope reminds us that 
Jesus was a refugee. I think of many of our parents and the influx of Ukrainians to Canada after the 
2nd world war. They too came as refugees. Labeled DP (displaced persons) they often 
encountered ridicule and exclusion from jobs, housing, and schools. As Christians we must be 
open to not only migrants and refugees but all people in need. Francis tells us that “our response to 
the challenges posed by contemporary migration can be summed up in four verbs: welcome, protect, 
promote and integrate.” This response “enables us to be more human: to recognize ourselves as 
participants in a greater collectivity and to understand our life as a gift for others; to see as the 
goal, not our own interests, but rather the good of humanity”.  
 

	
From	Vatican	News	

Pope Francis and World Day of Migrants & Refugees 
 

“We ourselves need to see, and then to enable others to see, 
that migrants and refugees do not only represent a problem to 

be solved, but are brothers and sisters to be welcomed, 
respected and loved. They are an occasion that Providence 

gives us to help build a more just society, a more perfect 
democracy, a more united country, a more fraternal world and 

a more open and evangelical Christian community.”  
	


