
Слава	Ісусу	Христу!																												13.10.2019		 Слава	на	віки!	
17-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	8)	–	17th	Sunday	after	Pentecost	(t.	8)	

2	Коринтян	6:16-7:1;	Матея	15:21-28	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії     
 14.10. 2019 (Monday) Покров Пресв. Богородиці/Protection of the Mother of God 
  10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
 16.10.2019 (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
  6 p.m. Акафіст до Пресв. Богородиці/ Akafist to the Mother of God 
 18.10.2019 (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 
Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

 
 
                                                                  

	

Щире спасибі всім жертводавцям 
  October 6, 2019:  Regular: $690.   $500. Cathy Gesza in memory of +Irene Gesza          
   Papal charities: $5.   Seminary Fund: $75. 

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: 
Walter Waganka and Dariusz Anisczyk (13th), Anna Pawelko (14th), Ann-Marie Murray (15th),  

and Eleonora Levytskyy (16th). 

	

	

	

РАЗОМ ми можемо творити великі діла! 
Вкоротці починаємо приготовляти пироги на Різдвяний розпродаж 
запрошуємо всіх прийти і в товариські атмосфері працювати на 

спільне добро! 
п'ятниця, 1-го листопада 6-а веч --- приготовляємо бараболю 
субота,  2-го листопада 9-а рано --- ліпимо пироги 
неділя, 3-го листопада 9-а рано --- пакуємо пироги 
 Замовляти: Іванка Козак (519-880-1818) або Маруся Ошукана 
(519-578-6465) 
 We	can	do	great	things	TOGETHER!	

Soon preparation for our Christmas food sale begins.  
Come out and lend a hand! Men, women, children; let’s all work together for our parish. 

 
Friday, Nov. 1, 6 p.m.: peeling potatoes 
Saturday, Nov. 2, 9 a.m.: pyrohy making 

Sunday, Nov. 3, 9 a.m.: Packing 
 

Do you want to place an order? Call Yvonne Kozak (519-880-1818) or Mary-Ann Oshukany (519-578-6465) 
All orders need to be placed by Sunday, Nov. 17; pick up: Wed. Dec. 11 

Св.  Покрови – День Подяки 
 

Маємо за що бути вдячними! 
 

Feast of the Protection – Thanksgiving Day 
 

We have much to be grateful for! 

	

. . . Дано нам зразок,  вдійсності зразок на яку можемо глянути: Марія, наша Матір. Коли 
почула привітання ангела вона піднесла своє серце піснею прослави і вдячности Богові. 

 
... We are given a model, indeed the model, to whom we can look: Mary, our Mother. After 

hearing the message of the Angel, she lifted up her heart in a song of praise and thanksgiving 
to God. 

Pope Francis 

Папа Франциск пригадує нам про Дар Святого Духа: виклик любити і шанувати всіх і все 

   Ми отримали дар вогню: палаючий вогонь любови для Господа та для наших братів і 
сестер. Але вогонь сам не горить, його треба доглянути інакше воно вмре і стане попілом. 
Якщо все продовжується як було, коли ми задоволені  “нехай буде так як завжди було,” тоді 
дар зникає, воно задушене попілом страху та старанням зберегти статус кво. Але “церква 
ніяк не може обмежити свою пасторальну працю до звичайного збереження тих котрі вже 
знають Євангелію Христа. Місійність це явна ознака зрілости церковної громади.” Бо 
Церква не сміє стояти на місці, вона завжди мусить йти поза собою, не сміє закриватися в 
собі! Ісус не прийшов щоби принести легкий вечірний вітрець, але щоби запалити вогонь у 
світі. Вогонь котрий є даром Святого Духа,  котрий  є подателем благ. 
. . . 
Pope Francis calls us to live the gift of God’s fire given by the Holy Spirit: 
As we see from the story of the burning bush, God’s fire burns, yet does not consume (cf. Ex 3:2). 
It is the fire of love that illumines, warms and gives life, not a fire that blazes up and devours. 
When peoples and cultures are devoured without love and without respect, it is not God’s fire but 
that of the world. Yet how many times has God’s gift been imposed, not offered; how many times 
has there been colonization rather than evangelization! May God preserve us from the greed of new  
  
forms of colonialism. The fire set by interests 
that destroy, like the fire that recently 
devastated Amazonia, is not the fire of the 
Gospel. The fire of God is warmth that 
attracts and gathers into unity. It is fed by 
sharing, not by profits. The fire that destroys, 
on the other hand, blazes up when people 
want to promote only their own ideas, form 
their own group, wipe out differences in the 
attempt to make everyone and everything 
uniform. . . 
 


