
Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  6-‐а	  неділя	  після	  Зіслання	  Святого	  Духа—6th	  Sunday	  after	  Pentecost	  

12.07.2015	  
Свв.	  верховних	  апостолів	  Петра	  й	  Павла	  –	  Sts.	  Peter	  &	  Paul	  

	  Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  
	  

13.07.2015 (Monday)   10 a.m. Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy  
15.07.2015 (Wednesday)   11 a.m.  Молебень/Moleben  
SUNDAY DIVINE LITURGY FOR JULY & AUGUST at 9:30 a.m. 

  

THANK	  YOU	  	  
FOR	  YOUR	  
CONTINUING	  
GENEROSITY.	  

	  

 
 
Today: + Петро Павелко 
 
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 July 5: 
Regular: $500.   
	  

Важливим стало зосередження учасників зустрічі на фундаментальних засадах, ідентичності і місії, як 
також обґрунтуванні та ширшому розголошенні необхідності існування Комісії УГКЦ «Справедливість 
і мир». Адже ще Другий Ватиканський Собор запропонував створити інституцію, завданням якої було б 
стимулювати суспільне служіння (літургію дияконії) Церкви. Папа Римський Павло VI 6 січня 1967 
року створив папську Комісію «Справедливість і мир» (motu propri Catholіcam Christi Ecclesiam). А у 
своєму документі «Populorum Progressio» він зазначив, що програма діяльності цієї Комісії 
відображається в її назві - справедливість і мир. У 1988 році апостольська конституція «Pastor bonus» 
закріпила статус цього органу як папську раду у рамках Римської курії (ст. 142-144). 
У 1998 році Блаженніший кардинал Любомир (Гузар) створив в УГКЦ Комісію «Справедливість і мир». 
З того часу Комісія провела певну роботу в ділянці формування та реалізації соціальних ініціатив та 
пов’язаних із ними програм УГКЦ. 
Окремим напрямком діяльності Комісії є видання українською мовою, зокрема документ Папської 
комісії «Справедливість і мир» «Виклик аграрній реформі: за кращий розподіл землі», «Соціально 
зорієнтовані документи Української Греко-Католицької Церкви (1989-2008). Джерела християнського 
суспільного вчення та служіння», «Покликання лідера бізнесу», «Папа Бенедикт XVI. Місце Бога у 
світі. Влада, політика, право», документ «Виховання мирян до суспільно-політичного життя» і ін.. 
А координація суспільно-зорієнтованого служіння УГКЦ, участь у публічних сферах українського 
життя: культури, економіки, політики, міжнародного життя, допомога Патріархові та Синоду у 
реалізації всеукраїнських та загальноцерковних соціальних програмах становить основу місії та 
діяльності Комісії УГКЦ «Справедливість і мир». Тому робота над створенням мережі єпархіальних 
представників Комісії в Україні послужить саме координованій реалізації соціально-скерованих 
проектів, акцій, практичних ініціатив як важливе і актуальне завдання. 

Інформаційна служба Комісії УГКЦ «Справедливість і мир» 
 

8 липня 2015 року у Львові відбулася чергова зустріч місцевих представників 
Комісії УГКЦ «Справедливість і мир». Головною темою було обговорення та 
практичне впровадження ініціатив щодо розвитку єпархіальної мережі цієї 
Комісії в Україні. Цей напрямок співпраці з місцевими представництвами та 
спільної координованої діяльності по-особливому зараз знаходить свою 
актуальність у контексті розвитку праці Комісії у різних регіонах України та в 
силу суспільно-політичної ситуації в країні. 
 

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: Dmytro 
Tremko (13th), Tatiana Kocan, Halyna 
Polischuk, Rosalie Polischuk (15th), and 
Yurij Chernysh(16th). 

	  

	  

Розвиток мережі єпархіальних представників Комісії УГКЦ «Справедливість і мир» 
	  

	  
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	  our	  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!”	  
	  
Does	  Baptism	  remove	  our	  original	  sin?	  
In	  the	  sacrament	  of	  Baptism	  we	  symbolically	  die	  to	  a	  
Godless	  life	  and	  are	  reborn	  into	  a	  Christian	  life.	  We	  turn	  
away	  from	  sin	  and	  darkness	  and	  turn	  towards	  the	  light	  of	  
Christ.	  “Original	  sin”	  is	  a	  concept	  that	  refers	  to	  our	  
fundamental	  sinfulness	  as	  human	  beings,	  but	  as	  Church	  
we	  support	  each	  other	  throughout	  our	  entire	  lives	  to	  try	  
and	  live	  Christ’s	  example	  of	  love	  and	  forgiveness	  so	  that	  
we	  actualize	  the	  Kingdom	  of	  Heaven	  here	  together.	  Our	  
baptismal	  rejection	  of	  human	  sinfulness	  is	  an	  ongoing	  
process.	  It’s	  no	  secret	  that	  sin	  and	  evil	  exist	  in	  our	  world.	  
That’s	  why	  we	  have	  the	  sacraments	  and	  our	  communities	  
of	  faith—to	  help	  us	  keep	  our	  baptismal	  commitment	  to	  
live	  in	  the	  Light	  of	  Christ.	  
	  

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

	  

STAY	  TUNED	  
for	  updates	  on	  

J	  
PROJECT USMISHKA 


