
Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  2-‐а	  неділя	  після	  Зіслання	  Святого	  Духа—2nd	  Sunday	  after	  Pentecost	  

14.06.2015	  
	  Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  

	  
15.06.2015 (Monday)       10 a.m. Божественна Св. Літургія/ Divine Liturgy  
17.06.2015 (Wednesday) 11 a.m.  Молебень/Moleben 
 

  

THANK	  YOU	  	  
FOR	  YOUR	  
CONTINUING	  
GENEROSITY.	  

	  

 
Нині: Панахида +Зенон Мошора 
і Панахида +Йоким Роман і Янко 
Нач 
 
Tuesday, June 26, 6:30 p.m. 
Meeting of the Parish Council. 
 
Saturday, June 20, 12:45-1:10  
Rozmaj performance at K-W 
Multicultural Festival in Victoria Park. 
 
12 p.m. - 11 p.m. 
Mississauga Ukrainian Festival, 
Mississauga Celebration Square, 300 
City Centre Dr., Mississauga 
 
Sunday, June 28 
Eparchial Marian Pilgrimage/Відпуст at 
Mt. Mary in Ancaster. Confessions and 
Blessing of Water 9 a.m.; Archiepiscopal 
Divine Liturgy 10 a.m.; various 
programs in the afternoon. 
 
Sunday Divine Liturgy in July and 
August at 9:30 a.m. 
 
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 
 

 
Щире спасибі всім жертводавцям. 
Donations on June 7   
 
Regular: $541.   
Papal charities: $35. 
	  

	  

«Церква – це ми, люди, об'єднані вірою в єдиного Бога»,  
владика Йосиф (Мілян) 

	  

W

  Під час проповіді єпископ сказав: «Ми, як люди, відкрили не тільки "Закон земного тяжіння"… Ми 
сьогодні на своєму рівні пробуємо відкривати таємниці цього світу, які справді є глибокими та 
кличуть нас до застанови над питанням: "Хто так вміло, потужно і прекрасно створив цей світ?". 
Таємниця… Ми справді дуже часто застановлюємося і німіємо перед величчю цього світу… Але сам 
Господь, Творець вселенної і прекрасних таємниць цього світу, землі та неба, створив, окрім цього 
всього, ще таємницю нашого спасення. Справді, годі сприйняти розумом, інтелектом те, що каже 
сьогоднішнє Євангеліє: "Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його 
останнього дня"… Господь дає нам вибір і нагоду, просто повірити Йому, повірити в Його Слово, в 
Його Дух, в Його потугу, в Його Любов і Милосердя». Мовлячи далі, архиєрей наголосив, що людині, 
яка має крихту віри, надважливо живитися тілом і кров’ю Спасителя та сприймати буття живого 
Господа на землі в таємниці Пресвятої Євхаристії. 
  Нехай сьогодні наша молитва буде за щасливе майбутнє нашого народу й Церкви. Як і молитвою до 
Всевишнього за ту жертву, яку поклали на цьому місці наші попередники, священики й монахи ЧСВВ. 
Нехай сьогоднішня наша молитва буде кроком до воскресіння, про яке запевняє нас Ісус Христос… 
Нехай Господь укріпить нашу віру, щоб усі ці таємниці, які не можемо по-людськи пояснити, 
сприймались на слово віри, бо через неї ми спасемо свою душу. » 
 
“Милосердя це чеснота на самій границі, перша у надприроді й найбільш природна в природі.”  
(З думок Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. 1942) 
	  

I	  know	  that	  we	  receive	  the	  Eucharist	  as	  babies	  and	  that	  
“first	  holy	  communion”	  is	  a	  Roman	  Catholic	  practice,	  but	  
don’t	  we	  have	  to	  go	  to	  confession	  before	  communion?	  Are	  
we	  supposed	  to	  have	  communion	  every	  Sunday?	  	  My	  Baba	  
says	  one	  thing	  but	  others	  have	  different	  ideas.	  	  What	  are	  
the	  rules?	  
	  
Last	  week	  we	  looked	  at	  the	  meaning	  of	  sacraments	  generally	  
and	  today	  we’ll	  consider	  the	  Eucharist	  or	  communion.	  	  
	  
What	  is	  the	  Eucharist?	  
Eucharist	  means	  thanksgiving.	  The	  Divine	  Liturgy	  (RC	  call	  it	  
Mass)	  is	  a	  celebration	  of	  Eucharist,	  where	  we	  participate	  in	  the	  
transfiguration	  of	  our	  material	  reality	  into	  the	  heavenly	  or	  
Divine	  reality	  that	  Christ	  revealed	  to	  his	  apostles	  at	  the	  Last	  
Supper	  or	  Tajna	  Vechera	  (Mystical	  Supper).	  	  
	  
Why	  don’t	  we	  receive	  the	  Eucharist	  at	  other	  services?	  
The	  Divine	  (Sunday)	  Liturgy	  is	  when	  we	  come	  together	  as	  
Faithful,	  as	  believers	  in	  Christ,	  to	  celebrate	  the	  new	  life	  we	  have	  
in	  the	  Resurrection	  of	  Christ.	  We	  pray	  as	  a	  community	  for	  the	  
world	  and	  humanity.	  As	  a	  community,	  as	  a	  family,	  we	  take	  part	  
in	  a	  meal—the	  Eucharist—which	  unites	  us	  as	  the	  Body	  of	  Christ	  
through	  the	  Holy	  Spirit.	  	  
	  
Are	  we	  supposed	  to	  receive	  the	  Eucharist	  every	  week?	  
The	  sacrament	  of	  Eucharist	  is	  the	  fulfilment	  of	  the	  Divine	  
Liturgy;	  it	  is	  how	  we	  physically	  take	  part	  in	  Christ’s	  heavenly	  
presence	  among	  us.	  As	  with	  all	  sacraments,	  the	  Eucharist	  is	  a	  
gift	  of	  grace	  that	  unites	  us	  as	  a	  community	  of	  faith,	  so	  we	  are	  all	  
invited,	  by	  Christ,	  to	  receive	  the	  sacrament	  at	  every	  Divine	  
Liturgy.	  	  
 
To be continued next week. 

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: Maria Malko 
(14th). 

	  

	  

  Владика Йосиф (Мілян), Єпископ-помічник 
Київської архиєпархії, в часі відвідин Умані, 
проповідуючи Слово Боже зазначив: «Христос 
об'єднав людей, створивши Церкву своїм 
Словом, поставив апостола Петра першим і дав 
Йому ключі до Царства Небесного». 
  «Церква – це ми, люди, об'єднані вірою в 
єдиного Бога», вів далі єпископ, звертаючи 
увагу вірних на торжество, яке здійснювалося. 
Владика наголосив, що Церква є святою і 
непохитною, бо святість Церкви залежить від 
її засновника – Ісуса Христа. 
	  


