
Слава	Ісусу	Христу!																												22.09.2019		 Слава	на	віки!	
14-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	5)	–	14th	Sunday	after	Pentecost	(t.	5)	

Неділя	перед	Воздвиженням	чесного	Хреста/Sunday	before	the	exaltation	of	the	Holy	Cross	
	Галатів	6:11-18;	Івана	3:13-17	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  
Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    

 Нині:  Панахида +Марія Бандура  
 23.09. 2019 (Monday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
 25.09.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben; 
  11:30 Bible Study 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
 27.09.2019 (Friday)  Воздвиження чесного Хреста / Exaltation of the Holy Cross 
   10:00 a.m. Утреня /  Matins    
   6:00 p.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
   7:00 p.m. Вервиця/Rosary  

Прийдіть помолитися за хворих/ Come and pray for the sick of our parish 
THANKSGIVING IS JUST AHEAD: remember to bring a FOOD BANK donation! 
Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

Next Sunday, September 29th, we’ll launch Project Smile for St Nicholas Day 2019! 
For $5.00, you can purchase a Canada hat (winter toque), supplied with plastic bags, hairband, 
Christmas card, and name of a girl who lives in the orphanage. During the following week, please fill 
the smaller provided bag with any treats you’d like to give. This bag will fit into the hat; the hairband 
will wrap around the hat and then it will fit into the larger plastic bag with the card, where you can 
write a greeting or simply sign your name. On the next Sunday, October 6th, each of us can bring our 
hats filled with treats and a signed card to church, where, at coffee downstairs they’ll be collected!  

FUN, EASY, SMILE WORTHY : ) 

НАДХОДИТЬ                                                                              UPCOMING 
27-29.09.2019:  Mary Allen Studio Tour,  see the art work of our own Pat Kalyn @ 15 George St., Waterloo.  
  Friday 7 – 9 p.m.; Saturday 10 a.m  - 5 p.m.; Sunday noon to 4 p.m. 
3.10.2019: A talk by Prof. J. Yaworsky: “HOW IMPORTANT WERE THE SOVIET DISSIDENTS: The case  
  of Ukraine.” 7 p.m. St. Vladimir Institute, Toronto. 
6.10.2019:  Після Літургії засідання відділу ЛУКЖК 
  Knights of Columbus Pro Life Dinner 2019: Presented by Council 16859.  
6.10.2019:  St. Michael’s RC Church hall, $25/person. 4-7 p.m. Contact Info: robertvanr@hotmail.com  

	

Щире спасибі всім жертводавцям 
   September 8, 2019:  Regular: $854.  Eparchial Youth: $81. 
   September 15, 2019:  Regular: $585.  Eparchial Youth: $10. 

Thank you to all our generous donors 
 

    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 Slusarczyk (23rd), John M. Oshukany (24th), Irene Ostapiak and Vlad Gryshchenko (25th) . 

	

	

Господь дає людині велику владу над створінням, проте цей дар 
передбачає і неабияку відповідальність, – відповідальність за 
природні ресурси та навколишнє середовище, яке є нашим спільним 
домом і має бути затишним та безпечним помешканням для 
прийдешніх поколінь. Одначе навіть поверховий погляд на хижацьке 
ставлення до природи, на засміченість наших річок, полів і доріг, на 
безоглядне вирубування лісів і карпатських схилів дає підстави 
ствердити про наявність у нашому суспільстві руйнівної моральної 
вади – невдячності супроти Творця і гідної кари безвідповідальності 
перед наступними поколіннями. 

Патріярх Святослав 
 

GLOBAL	CLIMATE	STRIKE	WATERLOO	REGION	
Friday, Sepember 27 @ 11:30 p.m. 

Waterloo Town Square 

Perhaps we have considered the climate an issue beyond our personal control, understanding, or interest—but our 
Faith teaches us that God is present in all creation. A Christian responds with love and gratitude to the created world. 
Patriarch Sviatoslav and Pope Francis are insistent voices among the leaders of all major world religions, urging us to 
mobilize in action to save our Earth from environmental disaster.  
Ignoring our climate crisis cannot be an option for us.  
 
Globally, young people, children, are articulating their frustration with governments that value immediate profit over 
a sustainable future. Pope Francis has pointed out that youth are not our tomorrow, they are today; they are here and 
now. We can look to them to recognize that our present lifestyles of “success” will rob their adulthood of clean air 
and water, the constituents of life itself. Amnesty International has identified the climate crisis as “the greatest human 
rights challenge of our time. It impacts the right to life, health, food, water, housing, livelihood, security and the rights 
of Indigenous peoples. Climate change disproportionately affects those who are already vulnerable, disadvantaged or 
facing discrimination.” 
As we know in our parish, together we can make a difference. We can make the world a better place. 
The election campaigns are in full swing: who, beyond rhetoric, will respect efforts to fight climate change?  Let’s 
join our Church leaders and youth in taking climate change seriously.  
 

  Можливо що нам здається що справа кризи світового довкілля є поза нашою контролею, зрозуміння 
чи навіть зацікавлення.  Але наша віра нас вчить що Господь присутний в Ньому сотвореному світі. 
Християнин має відноситися до сотворіння з любовю та вдячністю. Патріярх Святослав і папа 
Франциск є сильними голосами між релігійними провідниками світу котрі закликають до дії щоби 
зберегти наш світ перед екологічною катастрофою.  
Ми не сміємо ігнорувати кризу нашого довкілля. 
  По цілому світі молодь висловлює своє розчарування з урядами котрим пріоритет є негайна користь 
замість стійке майбутнє. Папа Франциск сказав що молодь не наше будуче а радше наше cучасне;  
вони є тут, тепер. Ми можемо через них пізнати,  що наша хижацька культура відбирає від їхньої 
можливости тішитися в будучому чистим повітрям і водою, самі основи життя.   Міжнародна 
Амнестія каже що криза клімати це “найбільший виклик щодо людських прав наших часів. Воно 
впливає на право до життя, здоровля, їди, води, помешкання, проживання, безпеки, і права 
автохтонних людей. Зміна клімату непропорційно впливає на тих котрі вже вразливі, знедолені чи 
стикаються з дискримінацією. 
  В нашій парафії ми знаємо що спільно ми можемо вдіяти великі речі. Ми можемо покращити наш 
світ. Виборча кампанія вже в повнім русі: хто справді допоможе вдіяти на добро довкілля? 
Єднаймося з нашими церковними провідниками і з молоддю не легковажмо кризою нашого клімату! 


