
Слава	Ісусу	Христу!																												6.10.2019		 Слава	на	віки!	
16-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	7)	–	16th	Sunday	after	Pentecost	(t.	7)	

Коринтян	6:1-10;	Матея	25:14-30	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії     
 НИНІ: панахида + Ірина Ґеша 
  Після Літургії засідання відділу ЛУКЖК/ after Divine Liturgy UCWLC meeting 
 7.10. 2019 (Monday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
 9.10.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben; 
  11:30 Bible Study 
  1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
 11.10.2019 (Friday) 10:00 a.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.  

 
 
                                                                  

	

Щире спасибі всім жертводавцям 
   September 29, 2019:  Regular: $1008. 

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: 
Simone Theal (11th) . 

	

	
медіа	ресурс	УГКЦ	

  Папа пригадує учасникам,  що вони стрічаються “неподалік гробу Апостола Якова, що від 
непам’ятних часів є метою численних паломників, які, приходячи з усіх частин Європи . . . на 
крайньому заході Європи.” А саме тут в цьому історичному паломницькому центрі “зустрічаються 
центр і периферія. Тому воно є дуже символічним місцем, щоб наново віднайти велике багатство 
Європи, об’єднаної у своїй релігійній та культурній традиції, яка, однак, характеризується багатьма 
особливостями, які творять її багатство.” Тому важне пізнати що це місто воднораз відзеркалює 
єдність, бо кличе до себе всіх, і різноманітне багатство, бо до нього приходять всі зі всюда. Тому 
папа запрошує єпископів бачити їхню зустріч як  “мандрівку, спрямовану на те, щоб зауважити 
знаки надії, якими усіяна Європа наших днів.” А надію видно “починаючи від дбання багатьох 
наших братів про страждаючих і потребуючих, особливо про хворих, ув'язнених, бідних, мігрантів 
та біженців.” Та це є відзеркаленням нашої віри: “Віра у воскреслого Господа вчинила християн 
безстрашними у любові і стала найбільшою протиотрутою проти тенденцій нашого часу, повних 
поділів та протистоянь.” 
  Надія, папа пригадує всім, це наслідок любови: “Любов до ближнього спонукає нас визнавати себе 
дітьми єдиного Отця, Який нас створив і нас любить.” Та ця любов має бути основою нашого 
свідчення світові: “віра передається не за допомогою прозелітизму, а через притягання, тобто – 
свідчення.” 
  Значить папа Франциск закликає всіх зрозуміти, що всі наші дії мають оснуватися на любові 
котра є свідченням нашої віри та дає нам силу жити в надії на краще майбутнє! 
   

Папа Франциск до єпископів Європи 
 
  Від 3 до 6 жовтня 2019 року в іспанському місті 
Сантьяго-де-Компостеля відбувається пленарна 
асамблея Ради Єпископських Конференцій Європи, яка 
зібрала очільників єпископатів континенту, включно із 
главою нашої Церкви, патріархом Святославом. Її 
темою є: «Європа: час пробудитись? Знаки надії». 
   В посланню папа Франциск підкреслив що Церква 
має бути світильником надії та пробудження в 
сучаснім світі. 

	
from	Vatican	News	

Pope	Francis	on	being		
a	missionary	people:	

 
  On numerous occasions Pope Francis has 
underscored our need to see ourselves as a 
missionary people. But perhaps not as we have 
understood in the past. In three instances this 
week he spoke of his understanding of mission in 
our world today. In his letter to the heads of 
Europe’s Bishops’ Conferences he wrote that 
mission is not proselytism (forcing conversion), 
but rather it is about witnessing our faith in love. 

  The Pope has declared October a month for re-invigorating our sense of mission as a Church. Significantly 
in the process he has done two things focussed on this theme and with a Canadian connection. The photo 
above, shows the Pope unveiling a new statue in St. Peter’s Square. The “Angels Unaware” is a life-size 
bronze and clay statue created by our own St. Jacobs based, Timothy Schmalz. Inspired by the passage from 
Hebrews (13:2): “Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels 
unawares”, it images Francis’ commitment to supporting migrants and refugees regardless of where they are 
from and where they are journeying.  
 
As another sign of the Pope’s desire that we all recognize our call to 
live God’s love by being with the marginalized and disenfranchised, 
on October 5 he made Fr. Michael Czerny, a Canadian Jesuit, a 
Cardinal. Fr. Czerny has worked tirelessly with and for the poor in 
Latin America and Africa. He was the co-founder of the Jesuit Centre 
for Social Faith and Justice. Most recently he has led various 
initiatives in support of migrants and refugees. He will immediately 
serve as one of the Special Secretaries for the Special Assembly on 
the Amazon which begins today in Rome. Fr. Czerny’s appointment is 
particularly historic since he was not a bishop when appointed!	 	

The Spirit of Hospitality is the Spirit of Mission! 
Please sign up to host coffee on a Sunday: new sign up sheet is ready and new instructions on preparation 

Прошу підписатися щоби приготовляти каву на якусь неділю;  
Гостинність відзеркалює дух місійности! 


