
Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  4-‐а	  неділя	  після	  Зіслання	  Святого	  Духа—4th	  Sunday	  after	  Pentecost	  
Неділя	  святих	  української	  землі—Sunday	  of	  the	  saints	  of	  Ukraine	  

28.06.2015	  
	  Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  

	  
29.06.2015 (Monday)   10 a.m. Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy  
30.06.2015 (Tuesday)   10 a.m. Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy (+Люба Ваґанка) 
No SATURDAY Divine Liturgy July 5, 2015 
SUNDAY DIVINE LITURGY FOR JULY & AUGUST at 9:30 a.m. 

  
THANK	  YOU	  	  
FOR	  YOUR	  
CONTINUING	  
GENEROSITY.	  

	  

 
 
Saturday: Divine Liturgy +Anna 
Gresko 
 
Monday, June 29, Lehenda Dance 
Company from Australia 
7 p.m., Mississauga Living Arts Centre 
 
Sunday Divine Liturgy in July and 
August at 9:30 a.m. 
 
August 1-3, 30th Lemko Vatra 
Oselia “Lemkivshchyna” (Durham, ON.) 
Lem $30., children under 16 free. 
Info: contact@lemko-olk.com 
 
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 
 
Saturday, August 22, 10 a.m. to midnight 
Ukraine Independence Day celebration  
Centennial Park, Toronto 
 
Sunday, August 23: PARISH PRAZNYK 

	  

 
Щире спасибі всім жертводавцям. Donations on June 21. 
Regular: $525   
Accessibility: $3,000. 
	  

	  

W
	  
	  “The	  lay	  person	  is	  the	  one	  who	  carries	  within	  him/herself	  the	  
Living	  God;	  the	  one	  who	  has	  received	  Holy	  Baptism,	  has	  been	  
consecrated	  to	  God	  through	  Holy	  Chrismation.	  Christians	  at	  
times	  immerse	  themselves	  in	  tears	  and	  sorrow,	  but	  in	  their	  
hearts	  lives	  hope,	  a	  hope	  that	  does	  not	  come	  from	  people	  but	  
rather	  from	  God.	  Christians	  are	  those	  who	  belong	  to	  the	  
priesthood	  of	  Christ	  because	  they	  have	  the	  ability	  to	  bring	  
themselves	  as	  an	  offering	  to	  God.	  
The	  Patriarch	  noted	  that	  “we,	  who	  are	  God’s	  chosen	  people,	  
the	  heavenly	  priesthood,	  have	  an	  extraordinary	  calling	  
from	  our	  Lord	  which	  is	  proclaimed	  in	  the	  Divine	  Liturgy:	  
‘Let	  us	  surrender	  ourselves,	  one	  another	  and	  our	  whole	  life	  
to	  Christ	  our	  God.’	  
“	  I	  believe	  that	  this	  general	  priesthood	  of	  the	  faithful,	  which	  was	  
emphasized	  by	  the	  fathers	  of	  the	  Second	  Vatican	  Council,	  is	  
most	  dramatically	  evident	  today	  in	  Ukraine.	  .	  .”	  	  Patriarch	  
Svyatoslav	  emphasized	  how	  people	  of	  faith	  are	  demonstrating	  
their	  self-‐sacrificing	  love	  for	  our	  people	  and	  our	  state.	  And	  it	  is	  
also	  present	  in	  the	  Christian	  witness	  of	  our	  Ukrainian	  soldiers	  
who	  “are	  bringing	  themselves	  as	  a	  sacrifice	  on	  the	  altar	  of	  the	  
freedom	  and	  independence	  of	  Ukraine.	  Thus	  they	  are	  fulfilling	  
their	  Christian	  vocation.”	  
“We	  are	  enthralled	  by	  the	  witness	  of	  our	  Christian	  
volunteers	  and	  by	  the	  generosity	  of	  everyone	  who,	  at	  this	  
time	  of	  economic	  crisis,	  while	  barely	  surviving	  themselves,	  
sacrifice	  everything	  for	  a	  better	  future	  for	  their	  people.	  
This	  is	  what	  it	  means	  that	  we	  are	  all,	  together,	  a	  chosen	  
people,	  a	  heavenly	  priesthood,	  a	  holy	  nation,	  owned	  by	  God.	  
By	  offering	  ourselves	  to	  God	  in	  the	  name	  of	  love	  for	  our	  
country	  and	  our	  neighbour,	  we	  demonstrate	  divine	  
virtues”.	  

Information	  department	  of	  the	  UGC	  Church	  
	  

  Глава УГКЦ зауважив те, що “ми, як вибраний Божий народ, як царське священство, отримали від 
Господа особливе покликання, про яке говорить наша Літургія: ‘Самі себе, один одного і все життя наше 
Христу-Богові віддаймо.’ 
  “Гадаю, що це загальне священство мирян, на якому наголошують отці Другого Ватиканського собору, 
особливо проявляється в цей драматичний час для України”, - наголосив проповідник. Він звернув увагу 
на те, як богопосвячені люди жертвують собою у любові до свого народу і своєї держави. А  також на 
християнське свідоцтво українських воїнів, які “приносять себе у  жертву на вівтар свободи і 
незалежності Батьківщини. Тим самим вони сповняють своє християнське покликання.” 
  “Також ми із захопленням споглядаємо свідоцтво християнських волонтерів і усіх жертовних людей, 
які в часи економічної скрути, коли вони самі перебувають на межі виживання, жертвують усім, щоб 
дати краще майбутнє своїм людям. Ось, що означає те, що ми з вами є вибраним родом – царським 
священством, святим народом, Божою власністю. Приносячи себе у  жертву Богові, заради любові до 
своєї Батьківщини і своїх ближніх, ми свідчимо Божі чесноти”, - додав він. 

 
Департамент інформації УГКЦ 

 

	  

Глава УГКЦ про покликання мирян: 
«Миряни носять у собі Живого Бога» 
 
“Мирянин – той, хто носить у собі самого Живого 
Бога. Цей той, хто прийняв Тайну Хрещення і був 
посвячений Богові у Тайні Миропомазання. Християни 
часом занурюються у сльозі і страждання, але у своєму 
серці вони мають надію, яка не походить від людей, а від 
Бога. Християни – це ті, що належать до священства 
Христового, бо мають здатність приносити самих себе 
Богові у жертву.” 
	  

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: Jerry 
Kulyk (3rd). Celebrating their birthday in 
July are Andrij and Valery Paliy. 

	  

Father	  has	  said	  that	  we	  are	  all	  called	  to	  holiness,	  but	  I	  
thought	  that	  was	  just	  for	  the	  priests,	  nuns,	  and	  monks?	  Isn’t	  
it	  enough	  that	  I	  go	  to	  Church	  on	  Sunday?	  
	  
This	  past	  week,	  His	  Beatitude	  Patriarch	  Svyatoslav	  spoke	  about	  
God’s	  call	  to	  us,	  the	  faithful	  of	  the	  Church:	  	  
“The	  laity	  carry	  within	  themselves	  the	  Living	  God.”	  
	  

	  


