
Слава	Ісусу	Христу!																												07.07.2019		 Слава	на	віки!	
3-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	2)	–	3rd	Sunday	after	Pentecost	(t.	2)	

		до	Римлян	5:1-10;		Матея	6:22-33	
Різдво	Івана	Предтеча	і	Хрестителя	–	Nativity	of	St.	John	the	Forerunner	and	Baptist	

до	Римлян	13:11-14;		Лука	1:1-25	
	Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
Нині: панахида + Петро Павелко 
8.07. 2019 (Monday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy; + Стефан Садівник  
10.07.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
12.07.2019 (Friday)  свв. Петра і Павла/Sts. Peter & Paul 
 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 
***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 and invite your friends! We will need greeters/hosts for the day.  

 

	

    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: 
Krystyna Luka (8th), Adrian Kocan (9th) and Irene Malko-Grasser (11th). 

	
Щире спасибі всім жертводавцям  

   June 30, 2019:   Regular:  $743.00   Church donation: $350.00  
Thank you to all our generous donors 

	
Next week we will have a summary in English of the meeting of our  bishops with Pope Fr ancis 

До молитви й близькості хочу додати ще одне слово, дуже близьке для вас: синодальність. Бути 
Церквою означає бути спільнотою, яка прямує вперед разом. Не достатньо мати синод. Слід бути 
синодом. Церква потребує насиченого внутрішнього взаємоподілу: живого діалогу пастирів між собою 
та між пастирями й вірними. Як Східна Католицька Церква, ви вже у своєму канонічному правопорядку 
маєте чітке синодальне вираження, що передбачає часті й періодичні зібрання Синоду Єпископів. Але 
синод слід здійснювати кожного дня, докладаючи зусилля для того, щоб прямувати вперед разом, не 
лише з тими, хто думає так само, бо це легко, але з усіма віруючими в Ісуса. 

Синодальність оживляють три аспекти. Насамперед, слухання: прислухатися до досвіду й порад 
співбратів єпископів і пресвітерів. Важливо , аби в рамках  Синоду  кожен почувався 
вислуханим. І слухання є настільки важливішим, наскільки вищою є ієрархічна позиція. Слухання 
означає  чутливість  і  відкритість до  думки братів,  також  і  тих  наймолодших ,  також  і  
тих ,  кого  вважається менш досвідченими. Другий аспект: співвідповідальність . Ми не 
можемо залишатися байдужими перед обличчям помилок чи недбалостей інших, не втрутившись у 
братерський, але переконаний спосіб: наші співбрати потребують нашої думки, нашого заохочення, як 
також наших виправлень, саме тому, що ми покликані прямувати вперед разом. Не можна приховувати 
того, що є неправильним, і прямувати вперед, ніби нічого не сталося, аби будь-якою ціною захистити 
своє добре ім’я: любов’ю завжди слід жити в істині, прозорості, в отій «паррезії» (сміливій відвертості), 
яка очищає Церкву та причиняється до її поступу вперед. Синодальність – мова йде про третій аспект – 
означає також залучення мирян: як повноправні  члени Церкви, також і  вони покликані  
висловлюватися,  давати поради. Як учасників церковного життя, їх слід не лише приймати, але й 
вислухати. Хочу підкреслити це дієслово: слухати. Той хто слухає, пізніше спроможний добре 
промовляти. Хто звик не слухати, той не говорить, а гавкотить. 

 

New possibility in the parish: week-long day camp for elementary school age children! 
If there is sufficient interest: August 6-9th  

Activities from 8:30 to 4:30 
Cost: $20 per camper 

Interested? Let Fr. Myroslaw know: mtataryn@rogers.com 
We will decide by next Sunday whether we have enough campers. 

 
Можливо що в парафії відбудеться табір для дітей 1-8 кляси 
6-го до 9-го серпня, від 8:30 до 4:30 ($20 за цілий тиждень) 

Повідоміть отця про ваше зацікавлення. 

	
	

Слово Папи до Патріярха Святослава, 

 Постійного Синоду та митрополитів УГКЦ 
  Зустріч наших єпископів з папою Франціском за провідними членами Римської курії розпочалася 5-го липня з 
щирими словами Святішого Отця: 

 
Моїм бажанням було запросити вас сюди, до Риму, на братерський обмін думками, також і з 

очільниками компетентних дикастерій Римської курії. Дякую вам за те, що прийняли запрошення, як 
це прекрасно побачити вас тут. Україна вже тривалий час переживає важку та делікатну ситуацію, 
вже понад п’ять років вона поранена конфліктом, який багато-хто називає «гібридним», що 
складається з воєнних дій, в яких відповідальні маскуються; конфліктом, в якому найслабші та 
найменші платять найвищу ціну; конфліктом, обтяженим пропагандистськими фальсифікаціями та 
різнорідними маніпуляціями, як також спробами втягнути релігійний аспект. 
 

	

Ношу вас у своєму серці та молюся за 
вас, дорогі браття українці. . . 

Церква покликана здійснювати свою 
душпастирську місію за допомогою різних 
засобів. Після молитви йде близькість. Те, 
про що Господь просив Своїх апостолів 
того вечора, бути поруч і чувати (пор. Мр. 
14, 34), сьогодні просить і Своїх пастирів: 
бути з людьми, чуваючи пліч-о-пліч з тим, 
хто переживає ніч скорботи. . . 
	


