
Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  5-‐а	  неділя	  після	  Зіслання	  Святого	  Духа—5th	  Sunday	  after	  Pentecost	  

05.07.2015	  
	  Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  

	  
06.07.2015 (Monday)   10 a.m. Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy  
07.07.2015 (Tuesday)    6 p.m.  Різдво Івана Хрестителя/Nativity of St. John the Baptist 
  Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy  
10.07.2015 (Friday)      9:30 a.m. Молитва та зустріч із пастором Андрій Уткін з Молочанськ 
                Prayers and talk by pastor Andrei Utkin of Molochansk 
SUNDAY DIVINE LITURGY FOR JULY & AUGUST at 9:30 a.m. 

  

THANK	  YOU	  	  
FOR	  YOUR	  
CONTINUING	  
GENEROSITY.	  

	  

 
 
Today: + Григорій Яцина 
 
Friday, July 10, 9:30 a.m. 
Pastor Andrei Utkin visits our parish to 
speak about the situation in Eastern 
Ukraine. 
 
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 28. 
Regular: $452.75   
	  

Згодом учасники засідання прийняли ухвалу «Про перебіг діялогу з УГКЦ» а також заяву«Повертаймо слову 
православний його справжній сенс». У останньому документі наголошується, що перебіг діалогу з УГКЦ та нові 
перспективи, відкриті ним, підтвердили правильність стратегічного вибору, здійсненого XXV єпархіальним собором 
УАПЦ: «здорова православна ідентичність українців має формуватися на основі київської помісної традиції, найкраще 
збереженої УГКЦ». 

«Ми починаємо дорогу до церковної єдности, аби, позбувшись атавізмів казенного «політичного православ’я», разом 
із братами з УГКЦ та всіх інших спільнот, які вийдуть на цю саму дорогу, відкрити радість – бути православними в 
найбезпосереднішому сенсі цього слова і нести цю радість у світ, в Україну ХХІ ст., котра так потребує справжньої, 
правдивої віри», - йдеться у заяві. 

Представники єпархіальної ради Харківсько-Полтавської єпархії також обговорили стан духовної освіти в єпархії та 
прийняли ухвалу «Про перспективи розвитку богословської освіти в Харківсько-Полтавській єпархії». Учасники 
засідання, окрім того, затвердили програмуархиєрейських відвідин парафій до кінця 2015 року. 

Ознайомившись із програмою загальноукраїнською прощі до Зарваниці, в якій уперше візьме участь і паломницька 
група Харківсько-Полтавської єпархії, єпархіяльна рада прийняла ухвалу«Про єпархіяльну прощу до Зарваниці». 

 

 
У Свято-Дмитрівському катехитично-пастирському центрі м. Харкова 1 липня 
відбулося засідання єпархіальної ради Харківсько-Полтавської єпархії 
Української Автокефальної Православної Церкви. 

Члени контактних груп від УАПЦ і УГКЦ – архиєпископ Ігор (Ісіченко), 
єпископ Василь (Тучапець), митр. прот. Мирон Бендик, митр. прот. Віталій 
Зубак, о. Володимир Червонников ознайомили присутніх із перебігом 
діалогу щодо можливості євхаристійного єднання між обома Церквами та 
першими виробленими спільно проектами. 

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: Alina 
Trusz (6th), Adrian Kocan (9th) and Irene 
Malko-Grasser (11th). 

	  

	  

У ХАРКОВІ ОБГОВОРЮВАЛИ ПЕРЕБІГ ДІАЛОГУ МІЖ УАПЦ ТА УГКЦ 
	  

	  

Why	  do	  we	  baptize	  babies?	  They	  don’t	  understand	  
what’s	  happening!	  
	  
The	  sacrament	  of	  Baptism	  is	  a	  richly	  symbolic	  and	  
beautiful	  entry	  into	  the	  life	  of	  Christ.	  Baptism,	  together	  
with	  Chrismation	  and	  Eucharist,	  make	  up	  the	  sacraments	  
of	  initiation	  that	  welcome	  the	  believer	  into	  the	  Church.	  
The	  Church	  is	  family—community—the	  body	  of	  Christ.	  
While	  adults	  freely	  choose	  to	  enter	  the	  Christian	  
community	  through	  Baptism,	  we	  baptise	  infants	  because,	  
just	  as	  we	  are	  loved	  by	  our	  biological	  family	  at	  birth,	  
before	  we	  have	  developed	  our	  personalities,	  so	  too	  are	  
we	  embraced	  by	  the	  love	  of	  our	  faith	  community,	  not	  
because	  of	  anything	  we	  do,	  but	  because	  of	  God’s	  
graciousness	  and	  our	  parents’	  faith	  and	  belonging.	  A	  
family	  would	  not	  refuse	  to	  acknowledge,	  include,	  feed,	  
and	  nurture	  their	  newborn.	  In	  the	  same	  way,	  our	  Church	  
does	  not	  exclude	  babies.	  They	  are	  our	  sisters	  and	  
brothers	  in	  Christ	  and	  are	  initiated	  as	  full	  members	  to	  be	  
nurtured	  in	  our	  faith	  to	  know	  life	  as	  it	  is	  transfigured	  by	  
the	  Resurrection!	  For	  this	  reason,	  Baptism	  is	  a	  
particularly	  joyous	  occasion.	  
	  

All	  who	  have	  been	  
baptized	  into	  
Christ,	  have	  put	  
on	  Christ.	  Alleluia.	  

My	  Baba	  was	  afraid	  that	  our	  child	  wasn’t	  being	  baptized	  immediately	  after	  birth.	  The	  
winter	  was	  rough	  and	  I	  wanted	  to	  wait	  until	  spring.	  Why	  the	  time	  pressure?	  
	  
Various	  regions	  in	  Ukraine	  have	  customs	  for	  family	  rituals,	  but	  there	  is	  no	  pressure	  from	  the	  
Church	  for	  a	  child’s	  baptism.	  We	  should	  approach	  the	  sacrament	  because	  	  of	  our	  eagerness	  for	  
family	  to	  be	  enfolded	  into	  our	  spiritual	  community.	  We	  baptize	  babies	  as	  soon	  as	  possible	  
because	  we	  want	  to	  share	  life’s	  goodness.	  When	  the	  baby	  receives	  the	  Eucharist	  for	  the	  first	  
time	  at	  Baptism,	  the	  priest	  so	  simply	  and	  beautifully	  says:	  “taste	  and	  see	  how	  good	  the	  Lord	  is!”	  

To	  be	  continued	  in	  next	  week’s	  bulletin	  


