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Слава Ісусу Христу!                    Слава на віки! 

28.08.2016 
10-а неділя після Зіслання Св. Духа -  10th Sunday after Pentecost 

Успення Пресвятої Богородиці – Dormition of the Mother of God  

Glory to Jesus Сhrist! Glory Forever!  

90 years together in K-W 

 Що таке Синод УГКЦ? 

Цього тижня ми обходили 25-ліття самостійности України. Ця радістна подія 

пригадує нам, що за останні десятиліття ми, як нарід, пережили багато позитивних змін. 

Водночас українська самостійність уможливлювала розвиток структури нашої Церкви. 

Правда, багато зробилося Патріярхом Йосифом в часі його побуту на волі (1963-1984), але 

значні кроки в розвитку структури нашої Церкви чекали на те щоби Україна була вільною.  

Тут важне пам’ятати, що до 1991 року більшість єпископів знаходилися поза територією 

України. Самостійність України дозволило назначення нових єпископів в Україні, розподіл 

єпархій, та створення нових екзархатів на всі території України та поза межами. В 2005 році 

осідок глави Церкви перенесено з Львова до Києва, та титул глави змінено на Патріярха 

Києво-Галицького замість тільки Львівського. Нині Синод складається із по-верх 40 єпископів 

(більшість в Україні) та відповідає за церковне законодавство, обрання глави і єпископів, та 

наставлення напрямок для Церкви в цілості. Синод тепер стрічається річно та всі єпископи є 

під строгим обовязком учащати (хіба бувають особливі перешкоди). 

 Голова Синоду є Патріярх Святослав та він має на поміч секретаря котрий є Владика 

Богдан (Дзюрах). Тому що можуть бувати справи котрих треба рішати коли Синод не засідає є 

так званий Постійний Синод котрий складається із Патріярха та 4-ох єпископів та відповідає 

за виконання рішень Синоду. В сей час єпископи котрі входять в Постійний Синод є 

митрополит Володимир (Івано-Франківськ); єпископ Ярослав (Дрогобич); єпископ Кен (Нью-

Вестміністер); єпископ Борис (Париж) і Єпископ Богдан секретар Синоду. В часі засідання 

Синоду єпископи також відбувають одно денні реколєкції. Синод засідає цього року біля 

Львова в Брюховичах від  4-го до 11-го вересня і запросили о. Мирослава щоби щодня в часі 

ранної Літургії проповідувати та провадити реколєкційним днем. 


In preparing for meeting the Patriarch of the Ukrainian Catholic Church—his Beatitude 

Sviatoslav, we’re reviewing key elements of our Church structure, so that we can understand our 
hierarchy that is ordained to serve our Community of Faith. 

What is the synod of UGCC (Ukrainian Greco-Catholic Church)? 
 This week we observed the 25th anniversary of Ukraine’s independence, reminding us 
that in the last decades we, as a people, have seen many positive developments. Independence 
has enabled the expansion of our Church. While much was done by Patriarch Josyf during his 
time of freedom from Soviet incarceration (1963-84), significant strides in developing our 
Church could only be made in a free Ukraine.  Until 1991 most of our bishops were not in 
Ukraine. Independence allowed new bishops to be openly assigned to Ukrainian territories; 
eparchies were created, as well as exarchates not only for all Ukraine but also all territories 
beyond. In 2005 the seat of the Church moved from Lviv to Kyiv, and thus the Patriarch’s title 
changed to the Kyivan-Halych Patriarch, rather than simply Lvivsky. Currently, the Synod is 
comprised of over 40 bishops (mostly in Ukraine); it is responsible for making laws, selecting 
the Patriarch, bishops, and setting directions for the Church as a whole. The Synod takes place 
annually; each bishop is obligated to attend (unless there are extenuating circumstances). 
 The Head of the Synod is Patriarch Sviatoslav; he is assisted by the Synod secretary 
Bishop Bohdan Dziurakh. There is a “Permanent” Synod, comprised of the Patriarch and 4 
bishops, that must ensure the decisions of the annual Synod are implemented and also make  
                              (continued) 

Happy Birthday!                                              Многая літа ! 

Вітаємо парафіян котрі в наступних тижнях обходять день народження. Greetings and best wishes to all 

our parishioners who celebrate their birthday in the upcoming weeks: Steve Mazur (5th), Rostyslav Lyusak 

(6th), Victoria Lyusak (10th), James French (15th), Emilia Bobak and Zachary Bandura (17th) and in 

September Natalia Stetsenko. 

 
 

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 

 

Щире спасибі всім жертводавцям. 
 August 21, 2016:  Regular: $563   Praznyk: $210. 

Thank you to all our kind donors!  

 

 
 

 Our parish                                                      В нашій парафії  

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

            П’ятниці/Fridays                                7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 

IMPORTANT UPCOMING DATES: 

21-09. 6:00 p.m. Episcopal Moleben and subdiaconal ordination of J. Polischuk 

29-09. 5:00 p.m. Patriarchal Divine Liturgy followed by our anniversary banquet 

 

 

  4 ТИЖНІ до нашого парафіяльного торжества!        

Від 29-го серпня до 12-го вересня о. Мирослав буде в Львові на Синоді 

владик УГКЦ. В разі наглої потреби прошу звернутися до о. Зиновія Багрія:  
1-647-261-4509 (моб.) або 1-647-909-9555 (дом.). 
From August 29 to Sept. 12 Fr. Myroslaw will be away in Lviv attending the Synod of our 

Ukrainian Catholic Bishops. In his absence if there is a need please call Fr. Zynovij Bahrij: 

1-647-261-4509 (cell) or 1-647-909-9555 (home). 

  4 WEEKS to our momentous parish celebration! 

  

 

decisions, when necessary, beyond the gathering of the whole. At this time, the bishops of the 
Permanent Synod are: Metropolitan Volodymyr (Ivano-Frankivsk), Bishop Yaroslav (Drohobych), 
Bishop Ken (New Westminster), Bishop Boris (Paris) and Bishop Bohdan, the Synod secretary. 
During the meeting of the annual Synod, the bishops take part in a day of retreat. This year the 
Synod takes place near Lviv in Briukhovychi from September 4th to the 11th and Fr. Myroslaw will 
preach at their daily morning Liturgies and lead the bishops’ retreat.   


