
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
18.6.2017	

2-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	2nd	Sunday	after	Pentecost	
Romans	2:10-16	&	Matthew	4:18-23.	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	
Многая	літа	всім	батькам	в	день	батька!	

May	God	bless	all	our	fathers	on	Father’s	Day!	
  НИНІ: панахида +Йосиф та Анєля Филип    
  25.06. о. Зиновій Багрій 
  2.07. о. Тарас Дусановськи 
 Fridays: 7 p.m. Вервиця/Rosary 
Отця Мирослава не буде від 19-го червня до 6-го липня/ Fr. Myroslaw will be on holiday June 19-July 6. 

В разі наглої потреби прошу звернутися до о. Зиновія Багрія тел: 1-647-261-4509 
During that time if there is an emergency please call: Fr. Zenovij Bahrij @ 1-647-261-4509 

 

обман/ємо і не до кінця почули слова Ісуса Христа. Він казав, що є ті, до кого Він приходить у свій 
особливий спосіб, вони покликані бути Його учнями, тобто Церквою. Але інших Він любить так 
само. Поза Церквою є більш ніж п’ять мільярдів нехрещених людей, які належать до інших релігій. 
Тому я думаю, що можна говорити про поняття “хрещення сумлінням”, коли людина живе згідно з 
глибокими морально-етичними засадами, які заклав Бог у кожне серце. 

  
The Church—The GatheringPlace 

	
(Interview with Fr. Oleh Kindiy, Professor at the Ukrainian Catholic University in Lviv – continued) 

Can	one	be	saved	outside	of	the	Church?	
	 First	we	have	to	clarify	what	we	mean	by	Church.	If	we	mean	by	this	how	church	is	
commonly	understood,	then	I	think	yes	there	is	salvation	beyond	the	Church.	If	we	think	of	the	
Church	simply	as	a	holy	place	or	a	separate	denomination	we’re	kidding	ourselves	and	we	haven’t	
heard	Christ’s	message.	Christ	said	that	there	are	those	whom	He	calls	to	be	his	disciples,	that	is,	to	
be	the	Church.	But	He	loves	others	just	as	much.	Beyond	the	Church	there	are	over	5	billion	
unbaptized	people,	who	belong	to	other	religions.	That’s	why	I	think	we	can	use	the	concept	of	
“baptism	by	conscience,”	when	individuals	live	according	to	their	deep	moral-ethical	principles	
given	by	God	into	all	hearts.	
	

  Щире спасибі всім жертводавцям   
     June 11, 2017:  Regular: $1049..       Papal Charities: $35.00      

Thank you to all our generous donors 
	

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: Nicole Theal (Didyk) (25.06), Lauren Theal 
(Didyk) (28.06),  Alina Trusz (6.07), Krystyna Luka (8.07), Andriy and Valery Paliy (July). 

UPCOMING		 										 	 	 	 	 	 ПІДХОДИТЬ	
24.06	Фестивал	багатокультурности	–	танцює	РОЗМАЙ!/KW	Multicultural	

Festival	in	Victoria	Park	–	ROZMAJ	will	be	dancing!	
25.06	Відпуст	Марійська	Гора	Анкастер/Annual	Pilgrimage	Mt.	Mary,	Ancaster	
	 2	p.m.	Moleben	 3	p.m.	Divine	Liturgy	
7.07	Waterloo	students’	club:	pyrohy	making	evening	to	celebrate	CANADA	150	in	

the	Church	hall	–	invite	friends	
16.09	Doors	Open	K-W	at	our	Church	10	a.m.	to	5	p.m.	
	

	

Церква	–	місце	спілкування	
(Інтерв’ю з o. Олегом Кіндієм, доктор богослов’я і 

викладач УКУ в Львові) 
(продовження) 

 
--Чи можна спастися поза Церквою? 
--Спочатку треба з’ясувати, що таке Церква. Якщо 
йдеться про те поняття, яке вкладає сюди більшість 
сучасних людей, то я думаю, що так, спастися поза 
Церква можна. Якщо говорити, що Церква – це лише 
храм чи якась окрема конфесія, то ми самі себе  

Відновляємо	святилище!	
Щиро дякуємо всі котрі відразу відгукнулися на наш заклик 
оплатити відновлення нашого святилища!  
Ми вдячні наступним жертводавцям: 
Клюб Зустріч:  Хрест за вівтарем 
П-во Дідик:  Рипіда Матері Божої біля хреста 
П-во Сліпець:  Рипіда Ісуса Христа біля хреста 
П-і Кузьмюк і п-і Малко Кивот 
 	

РАДІСТЬ	ДНЯ	ГОСПОДНЬОГО:	Кожна Божественна Св. Літургія це відновлення нашого 
пережиття Христового Воскресіння – кожна неділя це немов “маленький” Великдень. Ми святкуємо все що 
Господь Бог нам зробив Своєю ласкавістю,  тому в часі Літургії ми принимаємо гідність Божих дітей і не 
клячимо. 
REMEMBER: Every Divine Liturgy is a renewal of our experience of Christ’s Resurrection (every Sunday is a 
“little” Easter). We celebrate all the things which God has done or us and so during the Divine Liturgy we accept 
our new dignity of being children of God and so do not kneel during the service. 

	

A sincere thank you to those who immediately responded to our request to renew our sanctuary! 
We	are	grateful	to	the	following	donors:	
	 Zustrich Club:  Sanctuary cross 
 Mr. & Mrs. Didyk: Ripida of the Mother of God   
 Mr. & Mrs. Slipec: Ripida of Jesus Christ 
 Mrs. Kuzmiuk and Mrs. Malko: Tabernacle 
	


