
Слава	Ісусу	Христу!																												4.08.2019		 Слава	на	віки!	
7-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	6)	–	7th	Sunday	after	Pentecost	(t.	6)	

		до	Римлян	15:1-7;		Матея	9:27-35	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
 Нині: Панахида +Стефан Ринавець 
 Кожної п’ятниці:  7 p.m. Вервиця/Rosary;  
   Прийдіть помолитися за хворих/ Come and prayer for the sick of our parish 
 
***25.08.2019: Обід на храмовий празник/Parish feastday lunch***  
 

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

Від 7-го до 21-го серпня о. Мирослав буде на вакаціях.  
В разі наглої потреби прошу звертатися до о. диякона Поліщука на число: 519-579-3767. 

 Недільну відправу відслужить о.  Тарас Дусановський. 
Fr. Myroslaw will be on vacation from Aug. 7th to the 21st.  

In case of an emergency please call Fr. Deacon Polischuk at 519-579-3767. 
 Fr. Taras Dusanowsky will be celebrating Sunday Divine Liturgy in Fr. Myroslaw’s absence. 

НАДХОДИТЬ                                                                UPCOMING 
6.08.209-9.08.2019 Молімся за успішне переведення нашого діточого табору   

Say a prayer for the success of our first children’s summer camp! 
  
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 з днем народження. 

We extend greetings and best wishes to our parishioners with upcoming birthdays: 
Cathy Gesza (4th), Stefan Suduk (5th), Lydia Oshukany and Kateryna Belej (8th), Walter Potoczny (10th), 

Zoriana Kocan (12th), Natalia Kozij (13th), Andrew Polischuk (14th), Irene Soroka (15th), Fred Shantz (16th), 
Monica Marko (17th), Piotr Trusz (18th), Inna Karpets (21st), and Irene Gesza (Aug. 24th). 

Щире спасибі всім жертводавцям  
      July 28, 2019:   Regular:  $743.00. 

Memorial: +Steve Sadiwnyk $200 (Olga Pickett) 
Thank you to all our generous donors 

 

AUGUST Grand River Hospital shampoo drive; drop off shampoo @ the church entrance 
 
Heritage Vyshyttya Project: come lend a hand! No need to bring anything. 
   Прийдіть допоможіть в нашім проєкті вшанування нашої спадщини! 
Thurs. Aug. 8th.  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  Rosalie/Ivonne know which times you can come and help! 

	

	

Блаженніший Святослав: 

“Коли ми шкодимо довкіллю, 

то забираємо майбутнє  

у наших дітей та  

в наступних поколінь” 

 
   Важливо передусім не смітити, ніж прибирати. Українцям варто збагнути, що потрібно передати 

наступним поколінням значно краще і чистіше навколишнє середовище. На цьому наголосив Глава і 
Отець УГКЦ Блаженніший Святослав під час зустрічі з молоддю у Зарваниці в суботу, 13 липня 2019 
року, відповідаючи на питання: як УГКЦ може краще працювати у сфері екології. 
  “Коли ми говоримо про екологію та відповідальність за довкілля, то повинні зрозуміти, що ми 
справді живемо в країні, яка у кожній своїй частині є на межі нової екологічної катастрофи. Ми — 
країна, яка пережила Чорнобиль. І ще до кінця наслідки цього лиха не подолані, тобто хто як не 
українці мали б відчувати, наскільки є зранена земля, на якій ми живемо. Ми несемо відповідальність 
за землю, на якій живемо, за повітря, яким дихаємо, за ті ліси, які дають нам можливість вільно і 
широко дихати”, — зазначив Предстоятель. 

Департамент інформації УГКЦ

“When we harm the environment, we rob our children and  
subsequent generations of their future” 

At a gathering of youth in Zarvannytsia, His Beatitude spoke of our responsibility for the environment. He 
said: “It is more important not to litter, rather than to clean up.” He reminded everyone that Ukrainians, 
having suffered the Chornobyl disaster, should be acutely aware of the needs of our “wounded planet, on 
which we live.” He explained that when we harm the environment we are sinning against God’s work—
God’s creation—and we are destroying our children’s future. His Beatitude challenged everyone, youth and 
parishioners, to at least once a year take part in some form of ecological action. There is much to do and 
much that can be done! So, what can WE do in our parish? 
 


