
Христос	  Воскрес!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Воістину	  Воскрес!	  
	  Неділя	  сліпородженого–17.05.2015–Sunday	  of	  the	  man	  born	  blind	  

	  Christ	  is	  Risen!	   Truly	  He	  is	  Risen!	  
	  

18.05.2015 (Monday) @ 6 p.m.: Молебень/Moleben (Маївка) 
19.05.2015 (Tuesday) @ 10 a.m.: Funeral of Luba Waganka (Henry Walser Funeral Home) 
20.05.2015 (Wednesday) @ 11 a.m.: Молебень/Moleben 
21.05.2015 (Thursday) Вознесіння/Ascension; 
    @ 10 a.m. Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy 
English SUNDAY DIVINE LITURGY: Saturday @ 5 p.m. 

  

	  
 	  
	  
	  

	  

THANK	  YOU	  
FOR	  YOUR	  
CONTINUING	  
GENEROSITY.	  

	  

	  

 
Saturday, May 30, 9 a.m. to 6 p.m. 
Marian Day of Mercy: Healing and 
Forgiveness through God’s Mercy. 
Canada Christian College, 50 Gervais 
Dr., Toronto. For more information 
see: www.MarianDay.ca 
 
Sunday, May 31 UCWLC DAY in 
our parish; 
3 p.m. We will begin services at 
gravesites in Woodlawn cemetery; 
3 p.m. Eparchial Panakhyda at St. 
Volodymyr Cemetary in Oakville 
 
Sunday, June 7, 2-6 p.m. 
Charitable Marathon: Children of 
Toronto for Children (Orphans) of 
Ukraine. Details: 
http://ucctoronto.ca/events  
 
Saturday, June 20, 12 p.m. - 11 p.m. 
Mississauga Ukrainian Festival, 
Mississauga Celebration Square, 300 
City Centre Dr., Mississauga 
 
Sunday, June 28 
Marian Pilgrimage/Відпуст at Mt. 
Mary in Ancaster 
 
	  

Щире спасибі всім жертводавцям. 
May 3  Regular: $625.    Eparchial Needs: $35. 
May 10  Regular: $695.50  Eparchial Needs: $29. 
	  

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: Joseph Didyk 
(18th), Patricia Kalyn (20th), and Olena Melnyk (21st). 

	  

В день її урочистого Першого Причастя вітаємо 
Зоряну Коцан 

і бажаємо її Господнього благословення на многі літа! 
 

	  

	  

Fr.	  Mykhailo	  Yushchyshyn	  is	  a	  Ukrainian	  Greco-‐
Catholic	  priest	  from	  Ivano-‐Frankivsk	  who	  has	  been	  
serving	  the	  needs	  of	  our	  faithful	  in	  Luhansk	  since	  
1999.	  Fr.	  Yushchyshyn	  serves	  in	  the	  parish	  of	  Christ	  
the	  King,	  the	  only	  functioning	  UGCC	  parish	  in	  the	  city	  
occupied	  by	  pro-‐Russian	  forces.	  Currently	  he	  holds	  
services	  in	  a	  chapel	  built	  in	  a	  building	  purchased	  by	  
German	  donors.	  The	  authorities	  have	  not	  allowed	  the	  
parish	  to	  buy	  land	  for	  a	  Church.	  In	  spite	  of	  the	  
immense	  challenges	  Fr.	  Yushchyshyn	  has	  remained	  
the	  only	  UGC	  priest	  in	  the	  occupied	  territories.	  
Although	  his	  parish	  was	  never	  large,	  church	  
attendance	  has	  dropped	  dramatically	  during	  the	  
occupation	  from	  a	  high	  of	  150	  attendees	  to	  only	  10	  -‐
12	  people	  on	  a	  Sunday.	  	  He	  is	  unable	  to	  receive	  
humanitarian	  aid	  because	  the	  separatist	  authorities	  
have	  not	  allowed	  him	  to	  register	  his	  parish.	  
Regardless	  he	  continues	  his	  work	  and	  even	  travels	  to	  
nearby	  towns	  and	  villages	  to	  minister	  to	  those	  in	  
need.	  
Fr.	  Yushchyshyn	  says	  that	  “I	  will	  remain	  here	  with	  
the	  people	  as	  long	  as	  possible.	  God	  preserved	  our	  
chapel;	  I	  assume	  that	  means	  we	  are	  meant	  to	  
continue	  to	  pray	  here!”	  
	  

Вознесіння Господнє (Вшестя) — вознесіння Ісуса 
Христа на небо, яке відбулося через 40 днів після Його 
розп’яття та Воскресіння. Одне з дванадесятих свят. В 
християнстві ця подія відзначається великим святом, яке 
завжди припадає у четвер 40-го дня по Христовому 
Воскресінні — його відзначають на сороковий день після 
Великодня, і воно має збігатися з четвергом. З цього 
приводу народне прислів’я каже: «Не прийдеться в середу 
Вшестя». Згідно з християнським вченням після 
воскресіння Христа через сорок днів Отець Небесний 
забрав його на Небо, хоч до цього Він ходив по землі. Це 
останній день, коли можна вітатися словами «Христос 
воскрес!». Опісля Вознесіння це вже заборонялося, бо 
у храмах ховають плащаницю. 
Джерела трьох перших сторіч нічого не говорять про цей 
свято. Не згадує про нього й письменник Оріген (+ к.251), 
який вичисляє християнські свята в 8-ій книзі свого твору 
«Проти Цельсія».  	  

Знавці обряду є тієї думки, що в перших трьох віках цей свято святкували разом з 
святом Зіслання Святого Духа. Сильвія Аквітанська не називає це свято Вознесінням, а 
тільки «сороковим днем після Пасхи». 
В IV столітті Вознесіння Господнє стає загально знаним. Історик Сократ називає його 
«всенароднім святом». Свято Вознесіння звеличили своїми проповідями св. Іван 
Золотоустий, св. Григорій Ніський, св. Епіфан Кипрський, Лев Великий та iнші. В IV 
ст. цариця Олена поставила храм у честь цього свята на місці Христового 
Вознесіння. 
На цю відзнаку люди випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по 
чому Ісусові вилізти на небо». Такий ритуальний хлібець носили на могилки, щоб в 
останнє колективно пом’янути померлих.Крім печива, готували також пласкі 
млинці з пшоняного борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки 
на поминки. 


