
Слава	Ісусу	Христу!																												9.06.2019		 Слава	на	віки!	
Неділя	отців	1-го	вселенського	собору	(гл.	6)	–		Sunday	the	1st	Ecumenical	Council	(t.	6)	

		Діянь	св.	апостолів	20:16-18;		Івана	17:1-13	
	Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
НИНІ: панахида +Петро Стах з родини Поліщук (40- ий день)	 
 Після Літургії Загальні Збори парафії;  parish annual meeting after Divine Liturgy 
10.06.2019 (Monday)  10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
12.06.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень до Христа/Moleben to Christ 
 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
14.06.2019 (Friday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
 7 p.m. Вервиця/Rosary 

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

НАДХОДИТЬ UPCOMING 
16.06.2019: П’ятидесятниця (Зелені Свята): панахиди на цвинтарі Woodland від 3-ої поп. 
  Pentecost: graveside services at Woodland cemetery beginning at 3 p.m. 
22.06.2019: Музичний фестивал ЗОЛОТИЙ КЛЕН на оселі “Веселка” в Актоні; Ukrainian Music Festival 

“Zolotyj Klen” at Camp “Veselka” in Acton. For more info: www.zolotyjklen.com 
23.06.2019: Марійська проща – гора Непорочної Діви Марії в Анкастері; Арх. Божественна свята Літургія о 

год. 2-і поп.; Marian Pilgrimage – Mount Mary Immaculate; Hierarchical Divine Liturgy at 2 p.m. 
***08.2019: Обід на 25. 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.  
 
 

Шановні друзі! Прошу прийняти мою щиру подяку за вашу щедру допомогу в організації виступу 
Коломийського драматичного театру, який завітав до нас у 171 році свого існування і подарував глядачів 
прекрасним виступом комедії “Як наші діди парубкували”. Дякуємо всім, а особливо отцю пароху, 
церковні управі, друзям які допомогли у підготовці прийняттю для акторі,  молоді  яка  допомогла у 
продажі квітків,  і всім ТИМ ЯКІ спичинилися до успішного переведенню цієї небувалої події: побуту і 
виступу в нас Коломийського Театру. Щира вам подяка! 
  Ірина Поточна 

Водночас висловлюю щиру подяку пані Ірині та їй родині за те,  що взяли на себе цю ініціативу та довели 
до такого успішного завершення.  

  о.  Мирослав 

 

	
МОЛИТВА  

Інтерв’ю	патріарха	Святослава	

  — У Блаженнішого Святослава, як у Глави Української Греко-
Католицької Церкви, чимало обов’язків. Чим для вас є молитва?  

— Змістом нашого християнства є життя в любові. 
Бо хто любить, той живе. Хто не любить, той вже 
вмер. Коли ми молимося, то переживаємо і 
висловлюємо свою любов до Бога і до ближнього. 

 

    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: 
Maria Teplicka and Ewa Marko (12th). 

	

Вершина молитви — це висловити нашу любов до Нього. Хто каже: «Я люблю тебе, Боже», — той 
глибоко молиться. «Я люблю Тебе не за те, що Ти для мене зробив, наскільки я Тебе можу 
використати для своїх потреб», — це не є тоді слова любові. Справжня любов – це відкрити серце 
до Бога як до джерела свого життя. 
Перше, з чого я розпочинаю молитву, — Богові дякую. Дякую за дар життя, дякую за те, що я 
можу до Нього говорити, дякую за новий день. Я звертаюся до Нього в подяці як до свого Творця, 
який дає мені новий шанс… 
Наступний етап – це молитва покаяння. Я відчуваю перед собою Божу велич, і тоді відчуваю свою 
неміч і своє обмеження. 
Наступний крок – третій — це молитва за ближніх, за інших людей. Хто каже, що Бога любить, а 
не любить свого брата, той неправдомовець. Тому, очевидно, що наступним етапом є молитва за 
ближнього, як вияв моєї любові. 
На четвертому місці, я молюся за себе. . . Прошу мудрості, розуму, відваги, щоб свою віру свідчити 
у своїх справах. Щоб мої справи були сповіддю віри в люблячого Бога. 
А п’ятий вид молитви, яким я завершую, – це молитва прославлення. 
. . . Християнин — це той, хто носить у собі джерело. Християнин – це той, з якого випливає добро, 
випливає Божа Любов, тому що Господь Бог встановив криницю Якова у серце людини!  

risu.org.ua 
 

	

Patriarch	Svyatoslav	on	Prayer:	
“The essence of our Christianity is living in love. The one who loves, lives. The one who does not love is 
already dead. When we pray, we live and express our love for God and neighbour. The peak of prayer is to 
express our love to Him. The one who says: “I love you God” that is the person who prays deeply. “I love 
you not for what you have done for me, nor for the ways I can benefit from you for my needs.” . . . True 
love is a heart open to God, as the source of our life. 
First, I begin my prayer with thanks to God. I am grateful for the gift of life; I am thankful for being able to 
speak to Him; I am grateful for the new day. I turn to Him in thanks, . . . , for giving me another chance. 
The next stage is a prayer of repentance. I experience God’s greatness and my weakness and limitedness. 
The next, third step, is to prayer for those around me and for all people. The one who says they love God 
and do not love their brother is a liar. So, clearly, the next step in prayer is to prayer for our neighbor, as an 
expression of our love. 
The fourth step is prayer for myself. . . I ask for wisdom, intelligence, courage, that I may witness my faith 
in all I do. That my actions may express my faith in the loving God. 
The culminating, fifth step, is prayer which glorifies God. 
. . . A Christian is the one within whom lies the Source. The Christian is the one from whom flows 
goodness, God’s Love, because God has placed Jacob’s well within the hearts of people!” 


