
Слава	Ісусу	Христу!																												8	&	15.09.2019		 Слава	на	віки!	
12-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	3)	–	12th	Sunday	after	Pentecost	(t.	3)	

1		Кор.	15:1-11;	Матея	19:16-26	
13-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	4)	–	14th	Sunday	after	Pentecost	(t.	4)	

1		Кор.	16:13-24;	Матея	21:33-42	
	

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

 Нині:  Панахида +Степан (10 річниця)  
 9.09. 2019 (Monday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
 11.09.2019 (Wednesday) Усікновення глави святого пророка і предтечі Івана Хрестителя/ 
  Beheading of the holy prophet and forerunner John the Baptist 
  11:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy;  
   for health of Julie Dniprenko and Eugenia Cherko 
  11:40 Bible Study 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
 13.09.2019 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary;  
 Неділя, 15-го  Панахида + Йосип Филип  
   Відправляє Літургію  о.Тарас Дусановський; celebrant Fr. T. Dusanowsky 
 18.09.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben; 
  11:30 Bible Study 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
 20.09.2019 (Friday)  10:00 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 
 21.09.2019 (Saturday) Різдво Пресвятої Богородиці/Nativity of the Mother of God 
   9:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
   10:00 a.m.-5 p.m. DOORS OPEN!!! Iconography talk @ 2 p.m. 

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

THANKSGIVING IS JUST AHEAD: remember to bring a FOOD BANK donation! 
НАДХОДИТЬ                                                                              UPCOMING 
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 
6.10.2019: Knights of Columbus Pro Life Dinner 2019: Presented by Council 16859.  
    St. Michael’s RC Church hall, $25/person. 4-7 p.m. Contact Info: robertvanr@hotmail.com  

	

Щире спасибі всім жертводавцям  
  September 1, 2019:  Regular: $705. Praznyk: $35.  Eparchial Youth: $55. 

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: 
Victoria Lyusak (10th), Olya Medynska (11th), Yuri Vasyukhnik (14th), James French (15th), Emilia Bobak and 

Zachary Bandura (17th), Lucas Trusz (19th),  and Mary-Ann Oshukany and Roman Marko (20th) . 

	

Вереснь. Вже відчути що повітря трошки холодновате, що літо переходить в осінь і немов попереджає 
нас що скоро рік минає. Але це пора багатого урожаю: всюди свіжі фрукти, овочі, городина! А в церкві 
кажемо що це “вінець року цього”—бо церковний рік завершується в п’ятницю. Але кінець це новий 
початок. Вересень приносить новий шкільний рік і новий церковний рік! А вони приносять нам 
невизначену обіцянку науки—незважаючи на наш вік, працю чи ролю в житті. 
І патріарх Святослав і папа Франциск яскраво демонструють світові що Христос жив тривожно 
радикальною любовю ддя всіх людей та що ми християни покликані йти слідом за Його прикладом. І 
очевидно ми це скоріше чули . . . 
 
 Але не суттєво. Чому? Тому що так як кожний новий шкільний рік не ідентичний до попереднього, так 
як цьогорічні фрукти і овочі не ті самі що ми їли минулого року, так “чути” Христову науку не може 
бути формулярним чи статичним. Літургічний календар повторяє читання і відправи річно тому що 
радикальність Христової любови значить динамічну відкритість до кожної ситуації котру стрічаємо в 
житті, чи в особистому, культурному, чи суспільному. Літургічний цикл кличе нас що раз 
глибше/більше любити в усіх життеєвих положеннях. Діти потребують шкільну спільноту щоби 
успішно вчитися, хоч може вона не вповні досконалою. Так і ми вчимося більш досконало любити через 
церковну громаду, хоч і воно не досконале. Ми постійно вдорозі до удосконалення Божої любови в 
нашім житті, ми вчимося від минулого і підтримуємо один одного у відкриттю радости, надії,  і доброти. 
 
В цьому новому році навчання, щоби наші зустрічі, рішення, судження і дії виходили із нашого 
запевнення що ми глибоко улюблені і можемо свобідно любити других. 

 
 
September. A crispness in the air hints at summer’s end and the coming of autumn heralds the year’s end as 
well. As we relish the abundance of local harvests, so too we can enjoy the fruits gathered from our Church 
Liturgical year as it draws to a close next week. Endings, we know, are always new beginnings.  
September means both a new school year and a new Church year. Both hold limitless promise for learning—
regardless of our age, job, or role. 
 
Patriarch Sviatoslav and Pope Francis actively demonstrate to the world that Christ lived a shockingly radical 
love for all humanity and as Christians we are called to follow His example.  Of course we’ve heard this 
before . . .  
But in fact, we have not. Why? Because like every new school year cannot possibly be identical to the last, 
like the fruit and veggies we eat are not those of last year and so too “hearing” Christ’s teaching cannot be 
formulaic or static. The Church calendar repeats readings and services year after year, because Christ’s 
example of radical love means a dynamic openness to every situation as our lives evolve individually, 
culturally, socially. We continually learn to love in every step of our life. Just as we learn better with a school 
community, even though it is never perfect, so too we learn to love better in our church community, even 
though it also is not perfect. We are always moving towards the perfection of God’s Love, learning from the 
past and supporting one another in new discoveries of joy, hope, and goodness.  
 
In this new year of learning, may our encounters, decisions, judgements, and actions derive from the assurance 
that we are profoundly loved and we can freely love others in return.   
 

	 	 	


