
Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  7-‐а	  неділя	  після	  Зіслання	  Святого	  Духа—7th	  Sunday	  after	  Pentecost	  

19.07.2015	  
Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  

	  
20.07.2015 (Monday)   10 a.m. Утреня/ Matins  
No Saturday 5 p.m. Divine Liturgy in August 
SUNDAY DIVINE LITURGY FOR JULY & AUGUST at 9:30 a.m. 

  

THANK	  YOU	  	  
FOR	  YOUR	  
CONTINUING	  
GENEROSITY.	  

	  

 
 
Today: + Йосиф Дудка 
 
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 12: 
Regular: $685.   
	  

 

Визнання геройськості чеснот  
слуги Божого Андрея 

Шептицького 
У четвер, 16 липня 2015 року, Папа Франциск прийняв на 
приватній аудієнції кардинала Анджело Амато, СДБ, префекта 
Конгрегації у справах святих, під час якої затвердив декрети 
цього відомства, котрі стосуються визнання геройськості 
чеснот кандидатів на прославу. Першим у цьому списку є слуга 
Божий Андрей Шептицький, Львівський митрополит УГКЦ. 

 

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: Chantal Potoczny and 
Miroslaw Teplicki (19th), Mary Shantz 
(22nd), and John (Robert) Slipec (23rd). 

	  

	  

ПІД ЧАС ПРОЩІ ДО ЗАРВАНИЦІ ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ФОРУМ МИРЯНСЬКИХ СПІЛЬНОТ УГКЦ 
	  

	  
Why	  do	  we	  have	  Godparents	  if	  parents	  are	  bringing	  
their	  child	  to	  the	  Church?	  
The	  role	  of	  Godparents	  has	  continued	  to	  evolve	  throughout	  the	  
centuries.	  In	  the	  first	  Christian	  communities,	  godparents	  were	  
those	  who	  vouched	  for	  the	  character	  of	  the	  new	  follower.	  In	  
time	  Godparents	  were	  expected	  to	  assume	  the	  role	  of	  parents,	  
in	  case	  of	  death.	  Today,	  Godparents	  accept	  the	  responsibility	  to	  
nurture,	  teach,	  and	  model,	  a	  life	  of	  faith	  for	  the	  newly	  baptized	  
child.	  Godparents	  represent	  the	  role	  of	  the	  entire	  community	  to	  
care	  for	  the	  spiritual	  well-‐being	  of	  its	  members.	  We	  are	  baptized	  
into	  the	  Trinity,	  “in	  the	  name	  of	  the	  Father,	  Son,	  and	  Holy	  
Spirit”.	  The	  3	  persons	  that	  are	  one	  God,	  teaches	  us	  that	  we	  
cannot	  be	  whole	  on	  our	  own;	  we	  are	  all	  inter-‐dependent	  and	  as	  
community	  we	  can	  rely	  on	  each	  other	  in	  life.	  This	  is	  why	  
Godparents	  are	  expected	  to	  be	  baptized	  practicing	  Christians.	  
	  
Why	  are	  we	  confirmed	  at	  Baptism,	  when	  RCs	  have	  
Confirmation	  for	  teenagers?	  
In	  our	  Eastern	  Faith	  Tradition,	  the	  3	  sacraments	  of	  initiation	  
together	  enfold	  the	  new	  member	  into	  the	  Body	  of	  Christ—the	  
Church.	  In	  Baptism,	  we	  participate	  in	  the	  death	  and	  resurrection	  
of	  Christ.	  In	  Confirmation,	  or	  Chrismation,	  we	  participate	  in	  
Pentecost—we	  are	  anointed	  with	  the	  oil,	  called	  holy	  chrism,	  as	  a	  
sign	  of	  the	  gift	  of	  the	  Holy	  Spirit.	  Only	  through	  the	  Holy	  Spirit	  
can	  we	  live	  the	  new	  life	  we	  have	  received	  in	  Baptism.	  Thus,	  after	  
committing	  to	  a	  resurrected	  life	  and	  receiving	  the	  strength	  of	  
the	  Holy	  Spirit,	  we	  can	  participate	  in	  the	  Eucharistic	  feast—Holy	  
Communion.	  We	  have	  a	  place	  at	  the	  table	  of	  full	  members	  of	  the	  
family	  of	  God.	  

To	  be	  continued	  
	  

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

	  

STAY	  TUNED	  
for	  updates	  on	  

J	  
PROJECT USMISHKA 

	  

18 липня в рамках Всеукраїнської прощі до Зарваниці, що на 
Тернопільщині, проведено Всеукраїнський форум мирянських 
спільнот УГКЦ під назвою "Ідіть і ви в мій виноградник!" 
Захід розпочався о 12.00 на площі Марійського духовного 
центру перед собором Зарваницької Божої Матері. Під час 
заходу  його учасники поміркуваи про роль митрополита 
Андрея у творенні мирянського руху.  Також відбулося 
молитовне читання Святого Письма в наметах малими групами. 
	  

	  

Інші три кандидати до проголошення блаженними – це італійський єпископ Джузеппе Карраро, 
мексиканський священик Аґостіно Рамірес Барба та італійський францисканець о. Сімплічіано 
Мареска. 
Пригадаємо, що підтвердження геройськості чеснот – це один з етапів процесу, після якого для 
беатифікації потрібно підтвердження чуда, отриманого за заступництвом кандидата на прославу. 
	  


