
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
15.10.2017	

19-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(г.2)	–	19th	Sunday	after	Pentecost	(tone	2)	
2	Cor.	11:31-12:9	&	Luke	6:31-36.	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	
Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії  

 НИНІ: після Літургії – проєкт Усмішка; after Divine Liturgy – project Smile 
   16.10.2017 (Monday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
    +Анастазія Коростенська (40-ий день) 
  17.10.2017 (Tuesday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
    +Анна Пасник (40-ий день) 
  18.10.2017 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben 
    1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting 
  19.10.2017 (Thursday) 7:00 p.m. Проба хору/ Choir practice 
  20.10.2017 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 
  21.10.2017 (Saturday) 11:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
    +Ірина Пігура (40-ий день) 

Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill 

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
  Oct. 8:  Regular: $ 625  Seminary: $ 25.  Confidential donation: $950.  

Thank you to all our generous donors. 

	

UPCOMING		 	 	 	 						 	 	 	 	 ПІДХОДИТЬ	
Oct. 15 & 22 Project SMILE is about sharing our SMILES. For the next two Sundays join us 

after Divine Liturgy as we work on Project SMILE!  
  
 Oct. 18, 7 pm: “Living and Growing up in the DP Camps”; St. Vladimir’s Institute, Toronto.  One of 

the five speakers will be Iroida Lebed-Wynnyckyj (our long-time parishioner). 
Oct. 22, 2 pm: unveiling and blessing of the sculptural composition “A Nation’s Memory” – St. Joseph’s Ukr. 

Catholic Church, Oakville, followed by a reception @ 3 p.m. 
Oct. 29 ВПРАВЛЯЙМО РОЗГОВІРНУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ: прийдіть по Літургії на каву і спілкуймося 

по-англійському. Буде призначений один/два столи де будемо розмовляти по-англійському 
щоби удосконалювати свою англійську мову. 

 
	

Happy Birthday!                                Многая літа ! 
Вітаємо парафіян котрі цього тижня відзначують день народження. Greetings and best wishes to all our 
parishioners who celebrate their birthday this week: Anne Marie Murray (15th), Eleonora Levytsky (16th), and 
Suzette Mazur (20th). 

	

Блаженніший Святослав поділився своїми міркуваннями 
про завершення земного життя та опіку над невиліковно 

хворими і вмираючими 

 

	

• Церква від початку проповіді 
Христового Євангелія захищає людське 
життя від його зачаття до природної 
смерті. Людське життя не завершується 
кінцем земного шляху, воно є більшим 
за життя людини у видимому 
матеріальному світі. 

• Ми повинні все зробити, аби хворі, 
вмираючі, стражденні наші брати і 
сестри завжди відчували себе гідними 
людьми, навіть у непрості моменти свого 
життя. 
  

	

Interested in learning to play the guitar? 
Individual guitar classes are offered by Mr. Oleksiy Melnyk, who has 40 years of experience teaching guitar.  
If interested contact him at melnykoleksii@gmail.com (cost $45. – 45 min.). 

• На жаль, як в Україні, так і у світі, панують різні теорії, які заперечують гідність хворої, 
немічної, вмираючої людини. Ще Платон говорив про те, що коли хтось хворий, то 
потрібно не лікувати його, а залишити, аби він помер. Очевидно, це суперечить поняттям 
християнського милосердя і любові до ближнього. 

• Говорячи про гідність хворої, стражденної людини, християни вбачають у ній насамперед 
стражденного Христа. Бо Ісус Христос, ставши людиною, став учасником кожного 
людського життя і кожного людського страждання. . . 

• Україна перебуває в полоні спадку Радянського Союзу, де йшлося про те, що держава 
передусім опікується працездатними людьми і людьми репродуктивного віку. А 
пенсіонери, хворі випадають з числа пріоритетів, зокрема, коли йдеться про необхідну 
фінансову допомогу, аби вони відчували себе гідними людьми і громадянами своєї 
держави. . . 

• Людина боїться смерті, тому що створена для життя вічного. Проти смерті протестує 
наше серце, наша свідомість. Смерть ‒ це те, що ставить перед нами знак запитання. 

• Таємницю людської смерті відкрив перед нами Ісус Христос, бо добровільно віддав себе 
на смерть, будучи безсмертним. Він зазнав смерті за своєю людською природою для того, 
аби показати людині, що смерть ‒ це не вирок, не кінець, а перехід, аби показати людині 
дорогу у воскресіння. 

• Гадаю, сьогоднішнє суспільство боїться про смерть говорити і боїться відкривати 
дійсність смерті, бо не знає відповіді. Теперішнє секуляризоване суспільство заперечує 
віру людини в життя після смерті. За цією логікою, якщо смерть не має сенсу, тоді й 
життя не має сенсу. 

• Якщо хтось знайшов відповідь на запитання про зміст і значення смерті, тоді він може 
віднайти зміст життя і свого страждання. Тому Церква, проповідуючи віру у воскресіння, 
запрошує сучасну людину замислитися про свою смерть. 


