
Слава	Ісусу	Христу!																												25.08.2019		 Слава	на	віки!	
10-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	1)	–	10th	Sunday	after	Pentecost	(t.	1)	

Преображення	ГНІХ/	Transfiguration	of	Our	Lord	
2	Петра	1:10-19;	Матея	17:1-9	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  
 

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
 Нині:  Парафіяльний празник/Parish Feastday 
  Обід на храмовий празник/Parish feastday lunch*** 
 26.08. 2019 (Monday) 6 p.m. +40-ий день +Іван Шубелка 
  Божественна св. Літургія/Divine Liturgy;  
 28.08.2019 (Wednesday) Успення Пресвятої Богородиці/ Dormition of the Mother of God 
  10:00 a.m. Божественна св. Літургія і благословлення квітів та зілля/ 
   Divine Liturgy and blessing of flowers and herbs; 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
 30.08.2019 (Friday) 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 
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.  
22.09.2019: Чайок в Сестер Служебниць/Annual Tea at the Mother House of the Sister Servants,  
  11:30-4:00; 5 Austin Terrace, Toronto 

 

	

Щире спасибі всім жертводавцям  
        August 4, 2019:   Regular:  $925. Initial offering: $20. 
        August 11, 2019:   Regular:  $685. Church donation: $300. 
       August 18, 2019:   Regular:  $595. Parish feast: $20. 

Thank you to all our generous donors 
 

	

  When I think about our parish community and our praznyk, 
especially after my recent experience in the hospital, I’m 
reminded of the African concept of ubuntu. According to 
Archbishop Desmond Tutu ubuntu is “. . . about the essence 
of being human, it is part of the gift that Africa will give the 
world. It embraces hospitality, caring about others, being 
willing to go the extra mile for the sake of another. 

 We believe that a person is a person through other persons, that my humanity is caught up, bound up, 
inextricably, with yours. When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself. The solitary human 
being is a contradiction in terms. Therefore you seek to work for the common good because your 
humanity comes into its own in community, in belonging.” 
 
On the Feast of the Transfiguration we celebrate the holiness of creation by bringing baskets of fruits to 
church to bless and share. A basket of fruit features in the story through which many have recognised 
how a transfigured people can create the Kingdom of Heaven here on earth: ubuntu—people 
transfigured by Divine Love! 
.  
An anthropologist proposed a game to the kids in an African tribe. He put a basket full of fruit near a 
tree and told the kids that whoever got there first won the sweet fruits. When he told them to run they all 
took each others’ hands and ran together, then sat together enjoying their treats. When he asked them 
why they had run like that, as anyone could have had all the fruits for themselves, they said: 
“UBUNTU! How can one of us be happy if all the other ones are sad?” (Lia Diskin) 
 
Thank you and thank God for our loving community where together we reflect the sacred light of 
goodness. Ubuntu=I am because we are.  
	
Коли застановляюся над нашою парафіяльною громадою і нашим празником,  а головно після 
мого побуту в лікарні, мені нагадується африканське поняття убунту.  Архиєпископ Десмонд 
Туту пише що убунту це  “. . . поняття про суть людськости, це частковий дар Африки світові. 
Воно включає привітність, дбайливість про других, бути готовим пройти зайву милю задля 
ближнього. Ми віримо що людина людиною завдяки других людей; моя людськість нерозривно 
пов’язана з твоєю людськістю. Коли я тебе дегуманізую, я себе неблаганно роблю нелюдяним. 
Самотня людина—це суперечність в термінах. Тому ми стараємося бути служителями спільного 
добра, тому що наша людськість входить у своє в спільноті, в належності.”  

Я є тому що ми є 
 I am because we are 

 

В цей празник Преображення ми святкуємо святість сотворіння коли приношуємо до церкви фрукти щоби їх благословляти і поділятися ними. Кошик фруктів 
лежить в центрі оповідання про як переображені люди можуть здійснити Небесне Царство тут на землі: убунту—люди переображені Божественною любов’ю! 
 
Один антрополог пропонував дітям одної африканської племї гру. Він поставив кошик фруктів коло дерева і сказав що дитина котра перше добіжить до 
кошика може мати солодкі фрукти. Коли він їм сказав бігти вони взяли один одного за руки і разом побігли до кошика, разом сіли і спільно насолоджувалися 
фруктами. Коли запитав їх чому вони так спільно зробили вони відповіли: “УБУНТУ! Як один із нас може радіти коли другі сумують?” (Ліа Діскін) 
 

Дякую вам і дякую Господеві що наша громада така любляча і що спільно відзеркалюємо божественне світло Доброти!  
Убунту—я є тому що ми є. 

 


