
Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  3-‐а	  неділя	  після	  Зіслання	  Святого	  Духа—3rd	  Sunday	  after	  Pentecost	  

21.06.2015	  
	  Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  

	  
22.06.2015 (Monday)       10 a.m. Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy  
24.06.2015 (Wednesday) 11 a.m.  Молебень/Moleben 
 

  

THANK	  YOU	  	  
FOR	  YOUR	  
CONTINUING	  
GENEROSITY.	  

	  

 
 
Sunday, June 28 
Eparchial Marian Pilgrimage/Відпуст at 
Mt. Mary in Ancaster. Confessions and 
Blessing of Water 9 a.m.; Archiepiscopal 
Divine Liturgy 10 a.m.; various 
programs in the afternoon. 
 
Sunday Divine Liturgy in July and 
August at 9:30 a.m. 
 
August 7-9, 2nd annual Steubenville 
Youth Conference organized by the 
Toronto Office of Catholic Youth.  
For more information: 
steubie.ucet@gmail.com. 
 
August 18-23, Camp Micah a six day 
social justice camp for high school 
youth. See www.campmicah.ca 
 
Sunday, August 23: PARISH PRAZNYK 

	  

 
Щире спасибі всім жертводавцям. 
Donations on June 14 
 

Regular: $645.25 Accessibility: $25.   
Papal charities: $20.  Memorial: $25. 
	  

	  

HAPPY FATHER’S DAY 
ВІТАЄМО в ДЕНЬ БАТЬКА 

щиро вітаємо всіх наших татів та бажаємо їм здоров’я, радoсти та  
Господніх ласк на многі і благі літа! 

May the Lord grant our Fathers joy, health, abundant blessings! 

W

Questions	  about	  the	  Eucharist	  .	  .	  .	  continued.	  
	  
Don’t we have to go to confession before receiving the Eucharist? 
Unless we have committed a mortal sin (that means we are very 
troubled and need to look for spiritual guidance), we come to the 
Eucharistic celebration to be renewed in our faith and to strengthen 
our relationship with Christ through our church community. When 
we receive the Eucharist the priest reminds us: “the servant of God 
is communicated with the precious body and blood of our Lord and 
Saviour Jesus Christ for the forgiveness of sins and life everlasting, 
amen.” We approach the sacraments with “fear of God, faith, and 
love”. The sacrament of confession (penance) is not mandatory 
before receiving the sacrament of Eucharist. Can we, as human 
people, ever pretend to be so perfect as to approach God? We 
approach, not because we are sinless, but because we accept God’s 
grace that we know through Christ and experience through the Holy 
Spirit in the community. 
 
Can we eat before receiving the Eucharist? 
Church law asks that we don’t eat for one hour before receiving the 
Eucharist, so that we can focus on preparing for our communion 
with our community in Christ. 
 
But eating body and blood is cannibalism! 
In the Gospels, at the Mystical Supper Christ shared bread and wine 
with his friends and followers. Food is necessary for life. Christ is 
necessary for our heavenly life, for the life of resurrection. Christ is 
our sustenance and we take part in the resurrected life of Christ by 
sharing, as a loving faith community, the tangible material reality of 
bread and wine. This communion is sacramental—a mystical 
linking heaven and earth. It is not a literal act of cannibalism. 
  
Why do we use bread and wine instead of wafers, as in the RC 
church? 
We use leavened bread because this is the bread that rises—a 
symbol of the resurrected Christ as our new life. (The RC church 
continues the Jewish tradition of using unleavened bread, as for the 
Passover meal.) 
 

Небувала подія в історії Церкви: папській енциклік Laudato si’ 
 
Що треба зробити кожній людині, щоби вберегти Землю від знищення? Які вчинки в повсякденному 

житті потрібно робити, щоб могти вплинути на глобальні зміни? Що таке «екологічне громадянство» й 
«екологічне навернення»? На ці й інші запитання чітко та зрозуміло відповідає Святіший Отець 
Франциск у новій енцикліці «Laudato si». 

18 червня 2015 р. – особливий день в історії не лише Католицької Церкви, а й усього людства, бо у 
Ватикані було презентовано й офіційно оприлюднено першу в історії екологічну енцикліку під назвою 
«Будь прославлений», яка з’явилась у цей день на офіційному сайті Римського Святого Престолу і вже 
доступна вісьмома мовами. 

Того ж дня після педагогічної ради професорсько-викладацького складу Івано-Франківського 
богословського університету імені св. Івана Золотоустого, на якій був присутній владика Володимир 
(Війтишин), Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ, разом зі своїм 
помічником преосвященним владикою Йосафатом (Мощичем), було презентовано цю нову енцикліку 
Папи Франциска. 

Oтець Володимир Містерман, заступник керівника Бюро УГКЦ з питань екології, коротко і 
лаконічно розповів про структуру, зміст та методологію написання цього документа. 

«Ніколи ще ми так погано не ставилися до нашого спільного дому, як в останні два століття», – 
сказав, посилаючись на Папу Франциска, о. Володимир, додавши, що в енцикліці єпископ Рима дає 
конкретні практичні поради щодо того, як врятувати довкілля від забруднення та руйнування. У 
презентації заступник екологічної церковної інституції дуже коротко розповів про основні 
проблематики, підняті в цьому важливому історичному документі. «Вселенський Архиєрей 
висловлюється на екологічну тематику в такий спосіб, – сказав о. д-р Володимир, – що кожен, 
починаючи від пересічного громадянина закінчуючи високопосадовцями найвищого рангу та від 
пересічного християнина до єпископату знайде щось корисне і практичне для себе». 
Духовний отець підвів до того, що вчення Церкви про спільну відповідальність за Боже створіння – 
природу, яке в доступний спосіб подає в енцикліці Папа Франциск, – це та правда, яка не залишає ні для 
кого місця для маневрів втечі від цієї відповідальності. 
  На закінчення презентації енцикліки о. Володимир наголосив, що її поява саме в цей, а не інший час, – 
це адекватна відповідь Церкви на виклики, що виникають у сучасному світі, і що її поява буде 
виправданою, коли «вчення Папи Франциска плавно перейде зі сторінок цього документа в голови і 
серця кожного з нас, уприсутнюючи Царство Боже “вже тут і тепер”». 

Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології 
 


