
Слава	Ісусу	Христу!																												21.07.2019		 Слава	на	віки!	
5-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	4)	–	5th	Sunday	after	Pentecost	(t.	4)	

		до	Римлян	10:18-23;		Матея	8:28-9:1	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
23.07. 2019 (Tuesday) Преп. Св. Антонія Печерського/ St. Anthony of the Kyivan Caves Monastery 
 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy;  
24.07.2019 (Wednesday) Переставлення блаженної княгині Ольги/ Blessed Ol’ha of Kyiv 
 11:00 a.m. Молебень/Moleben 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
26.07.2019 (Friday)  Собор св. арх.  Гавриїла/ Archangel Gabriel 
 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 
6.08.209-9.08.2019 Табір для дітей 1-8 кляси/Children’s Day Camp: 8:30-4:30.  
 Якщо бажаєте зареєструвати вашу дитину прошу звернутися до  
о. Мирослава або о. диякона Ярослава.   There is still time to register! If you are interested 
please let Fr. Myroslaw or Deacon Jerry know.  

Щира подяка нашому відділу ЛУКЖК за фінансову підтримку! 
Thank you to our branch of the UCWLC for their financial support of this initiative! 

 
***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: 
Mary Shantz (22nd), Robert Slipec and Ewa Kocan ( (23rd), Halyna Vasyukhnik, Myroslava Tataryn and  

Sean Theal (24th), Catherine Bandura (25th) and Serhiy Levytsky (27th) . 

	
Щире спасибі всім жертводавцям  

      July 14, 2019:   Regular:  $713.75 
            Club Zustrich: $1,000. 

Thank you to all our generous donors 
 

	

 
Глава УГКЦ: “Фестиваль “Лемківська ватра” збирає в 

“розсіянні сущих” лемків, які сповнюються силою жити і 
творити для майбутнього України” 

 
19-21 липня у Польщі, в селі Ждиня, відбудеться Свято лемківської культури “Лемківська ватра» — 
грандіозна подія, у якій візьмуть участь десятки творчих колективів з усього світу. 
 

	

	

“Насамперед бажаю скласти вдячність 
організаторам, які, доклавши титанічних 
зусиль, змогли зібрати в одному місці 
стільки живих, запалених любов’ю до 
свого народу та його культури людей. 
Колективи, виступи яких слухатимете, 
витворюють неповторну атмосферу, бо 
лемківська пісня має в собі щось таке, що 
невидимими руками торкає найпотаємніші 
регістри нашої душі”, — заявив у своєму 
привітанні Блаженніший Святослав. 
І згодом додав: “Фестиваль збирає в 
“розсіянні сущих” лемків, які через 
спілкування, ділення радістю і взаємну 
підтримку сповнюються неймовірною  
 
життєвою енергією, невичерпним бажанням та силою жити і творити для майбутнього України. А 
ті, що змушені були покинути рідну землю і проживають за кордоном, через “Лемківську ватру” 
зможуть відчути себе причасниками величезного культурного спадку славних предків. 
Збагатившись цим здобутком, власним прикладом життя свідчіть про Україну тим, хто буде поруч з 
вами”. 

Департамент інформації УГКЦ 
	

	

Saint	Anthony	of	the	Kyivan	Caves	(Святий	Антоній	Печерський;	
Sviatyi	Antonii	Pecherskyi;	secular	name:	Antyp),	b	ca	983	
in	Liubech,	Chernihiv	region,	d	1073	in	Kyiv.	As	a	youth	he	joined	
the	monastery	at	Mount	Athos,	where	he	was	tonsured	(became	a	monk)	
and	adopted	the	religious	name	Anthony.	After	many	years	he	returned	to	
Ukraine;	reputedly	he	took	up	residence	in	a	cave	in	which	Metropolitan	
Ilarion	had	lived,	near	the	village	of	Berestove,	on	the	outskirts	of	Kyiv.	
Anthony's	deeds	and	fasting	attracted	other	monks,	including	Saint	
Theodosius	of	the	Caves.	This	monastic	community	became	the	nucleus	of	
the	Kyivan	Cave	Monastery,	and	Anthony	emerged	as	the	founder	
of	monasticism	in	Ukraine.	
 Later,	Anthony	and	the	monks	built	a	church	and	elected	the	first	hegumen,	Varlaam.	When	the	monastic	community	expanded,	Anthony,	an	adherent	of	hermitism	and	a	strict	ascetic,	excavated	for	himself	a	new	cave	in	

an	area	that	came	to	be	called	the	Near	Caves	or	Anthony's	Caves,	to	distinguish	them	from	the	older	caves,	called	the	Far	Caves	or	Theodosius's	Caves.	There	he	would	cure	the	sick	with	herbs	and	reputedly	perform	
miracles.	Toward	the	end	of	his	life	Anthony	was	forced	by	Prince	Iziaslav	Yaroslavych	to	leave	Kyiv	briefly	and	settle	in	Chernihiv,	but	he	soon	returned	to	Kyiv.	The	cult	of	Saint	Anthony	grew	in	the	late	12th	and	early	
13th	centuries,	and	it	was	probably	around	this	time	that	he	was	canonized;	his	feast	is	celebrated	on	23	July	(10	July	OS).	His	life,	based	on	an	older	life	which	has	not	survived,	is	found	in	the	Kyivan	Cave	Patericon.	

(Encyclopedia	of	Ukraine)	

	


