
Слава	Ісусу	Христу!																												28.07.2019		 Слава	на	віки!	
6-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	5)	–	6th	Sunday	after	Pentecost	(t.	5)	

		до	Римлян	12:6-14;		Матея	9:1:8	
Св.	рівноапостолів	вел.	кн.	Володимира	/	Equal	to	the	apostles,	St.	Volodymyr	

До	Галатів	1:11-19;	Івана	10:1-9	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
 Нині: Панахида +Текля і Андрій Галамушка 
 29.07. 2019 (Monday) 6 p.m. +40-ий день +Стефан Садівник/40th day +Steve Sadiwnyk 
  Божественна св. Літургія/Divine Liturgy;  
 31.07.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
 2.08.2019 (Friday)  св. пророка Іллї; prophet St. Elias (Elijah) 
   10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy;  
   7 p.m. Вервиця/Rosary;  
   Прийдіть помолитися за хворих/ Come and prayer for the sick of our parish 
 

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.  

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: 
Luba Dudka (30th), Dorotea Chudzinsky (31st) and Julie Dniprenko (Aug. 1st) 

Щире спасибі всім жертводавцям  
      July 21, 2019:   Regular:  $798. 

Thank you to all our generous donors 
 

	

Heritage Vyshyttya Project: come lend a hand! 
   
Thurs. Aug 1st. 9:30-11:30am and 7-9pm- sew the edges of some pieces of vyshyttya and 

iron everything.  
Thurs. Aug8th.  9:30-11:30am and 7-9pm- place the pieces of vyshyttya on the backing 

material,pin vyshittya to backing material and begin sewing vyshttya to material 
Thurs. Aug.15th 9:30-11:30am and 7-9pm- continue and hopefully finish sewing of 

vyshyttya to material 
Please let Marusia know which times you can come and help (truchan@rogers.com)! 

	

	

ВЕЛИКІ	ТА	ДИВНІ	ДІЛА	ТВОЇ,	ГОСПОДИ…	
	
Великий	войовничий	язичницький	князь	
несподівано	рішає	стати	християнином.		Це	дивне	
рішення	народжує	великий	християнський	
український	нарід!		
Нині	святкуємо	свято	князя	рівноапостольного	
Володимира	і	дякуємо	Богові	за	дар	віри	нвшого	
народу!	
	

Great	and	mysterious	are	your	ways,		
	 O	Lord!	

	Today	we	celebrate	the	memory	of	Grand	Prince,	equal-to-the-apostles,	St.	Volodymyr,	who	had	
our	people	baptized	in	988	and	we	thank	our	Lord	for	the	wonderful	gift	of	faith	that	He	granted	our	
Ukrainian	people.	

A reflection based on one of this week’s scripture readings: 
 
In St. Paul’s letter to the Galatians he calls us all to “live by the Spirit, . . . keep in step with the Spirit.” 
(5:25) I think we so underestimate the meaning of these words: “live by the Spirit”. It certainly does not 
mean that we are perfect, but it speaks to our immense giftedness and so an unimaginable capacity to do 
the good: to be gentle with one another, to be present for one another, to recognize that we can be 
instruments of God’s presence in the world. But it does require effort on our part. Not the effort of “doing 
things”, but before that the effort of “being” a certain way. Pope Francis once reminded us that we are not 
called simply to be “social workers”, rather we are called to be witnesses of God’s presence in our lives 
and the life of the world. By doing so, we change the world for the better. This past week’s readings 
offered us two images for followers of Christ: a tiny seed that falls on good ground, and a mustard seed. 
Both images speak to our life in the Spirit. No single seed achieves monumental things. But each seed 
brings forth fruit, each seed becomes part of something greater, every seed by being what it is, is a 
blessing! So too each of us, called to live in the Spirit, to nurture a relationship with Christ in the Holy 
Spirit become a wonderful seed. We open ourselves to God’s Word, we inhale the Spirit, we partake of 
the Eucharist, we grow to truly be who we are meant to be: God’s image and likeness for the world! 
 
Розважання над читанням листа до Галатів святого апостола Павла: 
 
Св. Павло кличе нас жити в св. Дусі і ходити в св. Дусі. Мені здається, що ми не здаємо собі 
справу вагомости цих слів. Вони не означають що ми удосконалені, але вони пригадують нам про 
нашу обдарованність та неосмисленну можливість творити добро.  Св. Дух уможливлює нам бути 
лагідними один одному, чутливо спілкуватися, пізнати що можемо бути Божими руками в світі. 
Але мусимо над цим попрацювати. Не праця у формі вчинків а радше праця БУТИ даними 
людьми.  Папа пригадує нам що наше завдання не бути суспільними діячами але свідками Бога в 
світі, а це змінить світ на краще. Цього тижня читання Св. Письма представило наслідників Христа 
як мале зернятко котре паде на добру землю або мале гірчичне зерно. Кожний з нас це те зерно 
котре в Святому Дусі може вирости і принести великий плід. Але це вимагає щоби ми зрозуміли це 
покликання,  плекали наше відношення до Христа відкривши себе до Божого Слова та вдихали Св. 
Духа і учащали в Пресвяті Євхаристії. Тоді ми ростимемо в наше покликання бути образом і 
подобою самого Бога у світі! 


