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Слава Ісусу Христу!                    Слава на віки! 

21.08.2016 
9-а неділя після Зіслання Св. Духа -  9th Sunday after Pentecost 

2 Peter 1:10-19; Matthew 17:1-9 

Glory to Jesus Сhrist! Glory Forever!  

90 years together in K-W 

 
  5 ТИЖДНІВ до нашого парафіяльного торжества!        

Ще 5 тижднів і будемо разом з нашим Патріярхом святкувати наш парафіяльний 

ювілей—а нині відзначуємо наш храмовий празник: Преображення Господа 

Нашого Ісуса Христа! 

  Ця подія описана в Євангелії значна не тільки для нашої парафії але в 

розвитку Церкви та духовному житті кожного віруючого. В євангелії від Матея (17: 1-

9) ми читаємо що Ісус разом із Петром, Яковом і Іваном пішли на Таворську гору. Ті 

апостоли бачили ясне світло котре окружило Ісуса та біля Нього стояли Мойсей та 

Ілля. Вони чули голос котрий проголосив: “Це є Син мій улюблений, якого я 

вподобав; Його слухайте!” Почувши ці слова учні впали до землі дуже перелякані. Не 

дивно, кожний з нас також був би перевантаженим страхом. Їня реакція нормальна. А 

Христос тоді мовить їм, і нам: “ Вставайте, не бійтеся!” “Підвівши свої очі, вони не 

бачили нікого крім самого Ісуса.” 

 В часі відзначення майже сто років нашої парафіяльної історії ми нині 

приношуємо до церкви прекрасні плоди щоби благословити, точно так як це робили 

наші попередники. Ми радіємо що пізнали Бога котрий вітає нас в наші людськості і 

каже: “Не бійтеся!” Коли бачимо “нікого крім самого Ісуса” ми бачимо наш світ 

преображеним Божим милосердям. Коли ми живемо з Христом ми є преображені 

Його любовю. Плоди котрих нині благословимо нам пригадують що Бог є у нашім 

світі, що ми (кожний з нас в парафіяльні родині) є переображенні і те світло котре 

огорнуло Христа огортає наc і стає світло для світу. 



  5 WEEKS to our momentous parish celebration! 

5 weeks before our Anniversary Feast with our Patriarch Sviatoslav we celebrate the namesake 

of our parish: The Transfiguration of our Lord. 

 This Gospel event is central not only to us, in our parish, but to the development of the 

Church and the faith life of every Christian. The Gospel account (Matthew 17:1-9) tells us that Jesus, 

Peter, James, and John went up Mount Tabor where those three disciples saw their friend Jesus 

“shining like the sun” together with Moses and Elijah. A voice pronounced: “This is my Beloved 

Son, with whom I am well pleased; listen to him.” No wonder the three followers were terrified. 

Wouldn’t you be too? No doubt! Their reaction is normal, but Christ’s response is directed to us—to 

you and me—and is most important: “Get up,” he said. “Don’t be afraid.” And so, Peter, James, and 

John looked up and “saw no one but Jesus.” 

 As we commemorate almost a century of our parish heritage, today we bring delicious fruits 

to church to be blessed, as our forebears did before us, in order to rejoice in our God who meets you 

and me in our humanness and says it’s ok; don’t be scared. When we “see only Christ”, we see the 

world transfigured—immersed in God’s loving mercy. When we live through Christ we too are 

transfigured by that love. The fruits of the earth we bless today are a reminder of God’s being in all 

creation and a reminder that we—each one of us in our parish family—are a transfigured people. 

And we bring light to the world around us.  

. 

Happy Birthday!                                              Многая літа ! 

Вітаємо парафіян котрі цього тиждня відзначують день народження. Greetings and best wishes to all 

our parishioners who celebrate their birthday this week: Monica Marko (17th), and Irene Gesza (24th). 

 
 

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 

 

Щире спасибі всім жертводавцям. 
August 14, 2016:  Regular: $737  Accessibility: $5.  Rusyn community: $85. 

Thank you to all our kind donors!  

 

 
 

В слідуючу неділю Свято Успення Пресвятої Богородиці! 

Після Літургії благословляємо квіти та зілля. 

Next Sunday is the feast of the Dormition of the Mother of God! 

After the Liturgy we will bless flowers and herbs. 

 Our parish this week                                             Цього тиждня в нашій парафії  

 НИНІ: ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК!  
  

  22.08.2016 (Monday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine 

Liturgy   

 24.08.2016 (Wednesday) День незалежности України/Ukraine 

independence day 

   11:00 a.m. Молебень за Україну/Мoleben for Ukraine 

  1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club; 

  26.08.2016  (Friday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine 

Liturgy  

 7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 
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