
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       27.11.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 

24-а неділя після П’ятидесятниці (глас 7) 

до Єфесян 2:14-22 і Луки 8: 41-56.  

Наша жива парафія 

1925-26 роках маленька горстка імігрантів з України рішали створити парафію та 

збудувати церкву в місті Кіченер. Хоч їх мало та канадські обставини не були 

сприятливими українцям, вони відважилися і в грудні 1926 р. Владика Никита 

Будка приїхав із Вінніпегу щоби благословити новий храм. Ми спадкоємці цього 

великого діла та жертвенности многих поколінь котрі вложили свій вклад в 

історію цієї парафії. Нині стоїть перед нами велике питання: а який наш вклад? 

Нижче представляю підсумки наших перших дискусій про наші мрії про 

майбутнє, під заголовком:  

2023-2026 до 100 ліття нашого храму 

Розвиток нашої живої парафії: поглибити відчуття приналежности 
 Розширення зайнять для молоді і старших; 

 Більше участи в літургічних відправах; 

 Відновити регулярність недільних зустрічей при каві; 

 Допомогти новоприбулим із вивченням англійської мови; 

 Поширити форми комунікації, наприклад використовувати Facebook; 

Нові зайняття: висвітлення фільмів; маланка, вертеп, гаївки, заходи так як Discover Ukraine;  

Велика площа: житло для парафіян; Ремонт церковної хати; Діточий садочок; 

Дорога зцілення ран та лікування травм 
 Групи підтримки скорбящих чи похилого віку; 

 Відділ ЛУКЖК—відновити відвідини хворих, потребуючих 

Зустрічі парафіян щоби поглибити знайомства; 

Підтримку сімей: фінансово, психологічно, інформаційно і матеріяльно; 

Близькість і практична увага до убогих і маргіналізованих 
Підтримка харитативних організацій 

Винайти як допомогти бездомним 

Харчування: раз на місяці влаштувати обід для сусідства; замовити Food truck і заплатити за обіди; жертвувати 

на Food Bank; 

Допомога лікарням; 

Коци для домів опіки; 

Супровід потребуючим; 

Тимчасове житло для новоприбулих та потребуючим (може були б гранти?); 

Християнська сім’я — домашня церква 
Парафіяльні прощі; 

Раз на місяць вервичку; 

Плекати зрозуміння сімейного виховання в дотриманні релігійних і людських цінностей; 

Зайняття: як відбувати родинні святкування—хрестини, весілля; 

Товариські вечорі: для подружніх пар, для всіх, для молоді; 

Подано підсумки ваших ідей. Це не є список того що будемо робити а радше це є те що могли б робити. Нова 

парафіяльна пасторальна рада буде скликана і ми обговоримо ці думки і може ще будуть додані думки. Після 

дискусії рада виробить плян дії на наступні три роки. Починаємо новий процес дії в нашій Епархії та в нашій 

парафіії—молімся за наш спільний успіх! 

 

МОЛІМСЯ                             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   

 

Канадський уряд забезпечує вашу позичку на допомогу Україні: Канадські Облігації "Суверенітету України" 

Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати Україну, уряд Канади оголосив випуск 

Облігацій "Суверенітету України". П’ятирічні облігації на суму 500 мільйонів доларів, деноміновані в канадських 

доларах. Більше інформації: https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/11/ukraine-sovereignty-bond-now-

available-for-canadians-to-purchase.html АБО зверніться до вашого банку. Термін до кінця листопада. 
 

НИНІ: панахида +Текля, Андрій, Марія і Данєла  
 Благословляємо новий фелон подарований родиною Остапяк 

Просимо до спільного спілкування при каві після Літургії 

 5-а веч. репетиція колядок на великі залі 

понеділок-п’ятниці, 10-рано: Божественна свята Літургія 

НАДХОДЯТЬ 
10.12.2022 Майстерня з вишивання. 11:00-13:00 год. Прошу записатися через парафіяльний емайл або  

телефонуйте до Софії Федорович 1.705.591.5845 

18.12.2022 Cвято св. о. Миколая 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

Бронислав Худзінський (27-го), Давид Пащенко  (28-го), Надя Френч (30-го) і Марти Люсак (2.12.). 

Многая літа! 

ПОЖЕРТВИ:  20-го листопада: $480.     Церква в Україні: $5.     Семинарія: $10.        Щиро дякуємо! 

 

 

https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/11/ukraine-sovereignty-bond-now-available-for-canadians-to-purchase.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/11/ukraine-sovereignty-bond-now-available-for-canadians-to-purchase.html


GLORY TO JESUS CHRIST! 27.11.2022 GLORY FOREVER! 
24th  Sunday after Pentecost (7th tone) 

Ephesians 2:14-22 and Luke 8: 41-56.  

 Our Vibrant Parish  
In 1925-1926 a small group of immigrants from Ukraine decided to create a parish and build a 

church in Kitchener. Although Canadian society at the time was not always welcoming of 

Ukrainians, they had the courage to commit to their goal and in December 1926 Bishop Nykyta 

Budka arrived from Winnipeg and blessed the new church. We are the beneficiaries of their 

work and that of many generations after them who contributed to the history of this parish. 

Today, we are faced with a question: what will be our contribution? Today’s bulletin provides a 

summary of our initial discussions on our dreams for the future of our parish. Below we outline 

some of things we could do over the next three years in preparation for our church’s 100th 

anniversary. 

2023-2026 Towards our 100th anniversary 

Nourishing our ‘living parish’: deepening our sense of belonging 
Broaden our activities for youth and seniors; 

Increase participation in liturgies; 

Regular coffee after church with better mixing of community; 

Could we assist with English language instruction/Speak English café? 

Improve communication: Facebook presence; 

New activities: screening movies; events focusing on Ukrainian traditions and culture, more events like Discover  

Ukraine; 

 How can we better utilise our hall and the parking lot: a residence for seniors? 

 Complete renovation of the parish residence; 

 Day care; 

Road to healing of wounds and traumas 
Support groups: grief, aging; 

UCWLC restart visitation of shut-ins; 

Parish socials; 

Support for families: financial, psychological, informational and material; 

Closeness and practical attention to the poor and marginalized 
Support existing charities; 

Find ways of assisting homeless; 

Food assistance: once/month meal for wider community; hire a food truck and pay for free meals; Food Bank  

donations; 

Donation of toiletries to hospitals; 

Blankets for seniors’ homes; 

Accompanying those in need; 

Temporary shelter for newcomers and those in need (perhaps there are grants available?); 

The Christian family: the domestic Church 
Parish pilgrimage; 

Monthly rosary; 

Help parents understand their role in nurturing religious and human values; 

Organize events to explain how to hold family Christian celebrations: baptism, marriage 

Social evenings for married couples, everyone, youth; 
The above is a summary of the ideas which you expressed at our meeting. This is not a list of what we will do, rather what we 

could be doing. The new Pastoral Council will meet to discuss this list and perhaps add some ideas. After a discussion it will be 

tasked to develop a plan of activities for the next three years, which would include what they think can be done. We have started 

a new process of planning and activity in our Eparchy and in our parish—let us pray for success in our common endeavour! 

PRAY                                       PRAY FOR UKRAINE                                         PRAY   

The federal government has issued Ukraine Sovereignty Bonds: a 5 year investment guaranteed by the Government of Canada, 

with proceeds immediately going to assist Ukraine. This is a unique way to help Ukraine survive the war and for you to make an 

investment protected by our government. Must be purchased by Nov. 30. For more information: 

https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/11/ukraine-sovereignty-bond-now-available-for-canadians-to-

purchase.html OR call your bank. 

Today: panakhyda +Tekla, Andrij, Maria and Daniella 

 Today we are blessing new liturgical vestments donated by the Ostapiak family 

   Please come down for coffee and socializing after Divine Liturgy  

 5 p.m. community choir practice of Christmas kolyady (Ukrainian) 

Monday to Friday Divine Liturgy at 10 a.m 

UPCOMING 

10.12.2022 Master class of vyshyvannya in Ukrainian; Registration: tserkvaspasa@rogers.com OR call  

 Sophia @ 1.705.591.5845 

18.12.2022 St. Nicholas day concert 
 

Birthday greetings to:  

Bronislaw Chudzinski (27th), David Pashchenko (28th), Nadiya French (30th) and Marta Lyusak (2.12.).  

Happy Birthday! 
 

Donations:  Nov. 20: $480.            Church in Ukraine: $5.  Seminary: $10. 

Thank you for your continued support! 
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