
Слава	Ісусу	Христу!																												1.12.2019		 Слава	на	віки!	
24-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	7)	–	24th	Sunday	after	Pentecost	(t.	7)	

до	Ефесян	2:14-22	i	Лука	8:41-56;		
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  

 
Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії     

   Підчас кави просимо зголоситися на ”Potluck”/ Please sign up for the Potluck on the 22nd.  
 4.12.2019 (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
 6.12.2019 (Friday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy; 
   6:00 p.m. Готуємо голубці/ Preparing cabbage rolls 
   7:00 p.m. Вервиця/Rosary  

Прийдіть помолитися за хворих/ Come and pray for the sick of our parish 
 7.12.2019 (Saturday) 9:00 a.m.    Голубці/Making cabbage rolls 
 8.12.2019 (Sunday) 9:00 a.m. Пакуємо  голубці/ Packing cabbage rolls 

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

НАДХОДИТЬ                                                                              UPCOMING 
8.12.2019 “Поговорім про нашу віру: наші відправи” –після Літургії 
15.12.2019 Нагода приготовити Різдвяні прикраси; join in Christmas decorating 
22.12.2019 Вітаємо св. о. Миколая: potluck і концерт/ Welcoming St. Nicholas: potluck lunch and concert 
19.01.2020  Йордан і спільна парафіяльна куття; Feast of Jordan and parish Kuttia 
26.01.2020  Концерт колядок: “Світанок”;  Сarol concert: “Svitanok” 

УВАГА! Тому що в останьому часі дуже часто є панахиди і не всім підходить залишатися пізніше та є дуже шум 
підчас службу коли багати виходять, в новому році звичайні панахиди за усопших будемо відправляти в неділю 
перед Літургією о год  9:45. АЛЕ наша спільна молитва за усопших членів наших родин є спільним викликом 
християнської родини тому коли панахида буде в 40-ий день чи в першу річницю смерти то будемо відправляти 
після Літургії і просити щоби всі учащали. 
NB: As you have probably noticed the number of times that are serving the panakhyda has increased significantly and not 
everyone can stay later for the service. Also, as people are leaving the noise level increases during the service. As a result 
in the new year, I will be serving most panakhydy before the Divine Liturgy at 9:45. HOWEVER, our common prayer for 
deceased members of our families is a common call to all of us. Therefore on the 40th day and first anniversary after a 
death I will celebrate the panakhyda after the Divine Liturgy and ask that everyone join in the prayers. 

	

Щире спасибі всім жертводавцям 
      November 24, 2019:  Regular: $821.          Church donations (confidential): $1,000; $1,200; $1,500. 
  Memorial: $20,000 +Steve Gaida, Wolodymyr and Stella Ohar – memorial icon 
   (Steve and Mary Gaida Foundation) 

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: 
Marta Lyusak (2nd) and Jacob Trusz (4th). 

	

ПИЛИПІВКА: дорога до Різдва 
	

належно його святкувати. Ця підготовка є важною і не має тільки одну форму,  значить піст 
не є тільки час коли ми не їмо м’ясо в дані дні. Фактично піст має бути час стриманости і 
доброзичливости. Це є продовження нашої літургії (спільної молитви) бо літургія значить не 
тільки церковна відправа АЛЕ праця вірних (те що ми робимо як вияв нашої віри). 
  Ми можемо тішитися нашою спільною парафіяльною працею: спільна молитва, 
спілкування при каві, праця в кухні, проєкт УСМІШКА, висилка зимової одежі в Донецький 
Екзархат, і тим подібно. Але кожний з нас в нашім щоденнім житті може також учащати в 
праці посту: ми можемо виявити стриманність в наших розмовах,  ми можемо більш 
помірковано ставитися до всіх довкруг нас,  ми можемо більш розважливо користуватися 
земними багатствами (наприклад вода чи електрика); ми можемо тільки купувати те що нам 
потрібно а не тільки те що нам хочеться. Пилипівка це нагода відновити наше старання жити 
більш свідомо нашого християнського покликання. 

PYLYPIVKA (Advent): our road to the Nativity 

  This past Thursday we entered into a new phase of our liturgical year: Pylypivka, the pre-
Christmas fast. Often people associate this fast with the difficulties faced by the Holy Family 
during their journey to Bethlehem. This is a nice symbolic explanation, but it denies the important 
liturgical roots of the season. Pylypivka prepares us for a major feastday (just as Great Lent 
prepares us for Easter). All fasts provide the opportunity to prepare ourselves to accordingly 
celebrate a feastday. Preparation is important and can take many forms. It is not simply about not 
eating meat on certain days! Fasts are meant to be periods of reflection, restraint, and good works. 
They are an extension of our common liturgical prayer, because “liturgy” means the work of the 
people (that expresses our faith). 
  I think we should all be very proud of our common efforts in the parish: our community prayer,  
sharing over coffee, work in the kitchen, project SMILE, the shipment of winter wear to the 
Donetsk Exarchate, etc. But each of us can live this fast in our daily lives: perhaps more self 
control in our conversations, more kindness to those around us, more care in our use of natural 
resources (for example water or electricity), more intentional spending by buying what we need, 
not simply what we want. This fast can help us to live out our Christian vocation more consciously. 

	

  Минулого четверга почалася Пилипівка: перед 
Різдвяний піст. Часто в народі коли говориться 
про цей піст кажуть що воно час труду перед 
Різдвом щоби нам пригадати труднощі котрі 
Марія і Йосиф мусіли перебороти заки прийшли 
до Вифлеєму і народився Спаситель. Хоч це є 
гарне символічне пояснення воно не 
відзеркалює літургічний корінь цього сезону. 
Пилипівка це піст котрий готує нас до великого 
свята,  так як Великий Піст нас готує до 
Великодня. Кожний піст це час підготовки – час 
коли ми маємо нагоду застановитися над святом 
що надходить і до якого готуємося щоби 	


