
Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  8-‐а	  неділя	  після	  Зіслання	  Святого	  Духа—8th	  Sunday	  after	  Pentecost	  

26.07.2015	  
Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  

	  
27.07.2015 (Monday)   10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy  
No Saturday 5 p.m. Divine Liturgy in August 
SUNDAY DIVINE LITURGY FOR JULY & AUGUST at 9:30 a.m.   

	  

 
 
Saturday: + Стефан Гринєвич 
 
Tuesday to Thursday, Fr. Myroslaw is 
away. In case of an emergency please 
call Fr. Andrij Figol 1-416-836-1521 
 
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 
Divine Liturgy @ 11 a.m. followed by 
Festive luncheon. 

Духовно переносячись до початків християнства в Київській Русі, Глава Церкви зауважив, що в ті 
часи «світильником», котрого подарував Господь нашій землі, був преподобний Антоній 
Печерський. Як відомо, князя Володимира та княгиню Ольгу називають рівноапостольними. Бо 
вони вперше через власний приклад поширили християнство на нашій землі. Однак, за словами 
Блаженнішого Святослава,  якби християнська віра залишилася тільки на рівні князів, то 
християнами була б лише маленька частина «просвічених елітарних людей». «Для того щоб 
Божим світлом була пронизана вся земля, кожна українська душа, кожна домівка древньої 
Київської Русі, потрібен був особливий інструмент, особливий «світильник», яким став 
преподобний Антоній», - сказав архиєрей, зазначаючи, що цього преподобного називають 
Печерським, бо він, будучи просвіченим Святим Духом і небесним світлом, увійшов у темну 
печеру, проте жив там не в темряві, а у світлі, яке виходило від нього самого. 

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: Myroslava Tataryn (24th), Dorothy Chudzinski (31st). 
and Julia Dniprenko (1st). 

	  

	  

«Завдяки монашому подвигові Антонія Печерського Київська Русь 
наповнилася Божим світлом», - Глава УГКЦ 
	  

	  

Why	  do	  we	  have	  immersion	  in	  water?	  Isn’t	  
that	  just	  old-‐fashioned?	  
Full	  immersion	  is	  a	  profoundly	  meaningful	  symbol	  of	  new	  
life.	  Water	  itself	  signifies	  not	  only	  life	  but	  also	  destruction	  
(Noah’s	  flood)	  and	  cleansing.	  Immersion	  in	  the	  Baptismal	  
font	  demonstrates	  our	  desire	  to	  be	  cleansed	  of	  evil	  and	  to	  
be	  born	  to	  goodness. We die to a Godless life and emerge to 
a life in Christ. Immersion in warm, aromatic water refreshes 
and calms; it feels good. All our senses are awakened to our 
entry into the Christian family. Then, clothed in white 
(having donned Christ), a candle reminding us that Christ is 
the Light of life, we receive the Eucharist as the culmination 
of our initiation into the Church. 
	  
Why	  does	  the	  priest	  carry	  the	  baby	  around	  
the	  altar?	  
The	  ritual	  of	  “churching”	  (utserkovlenja) recalls Christ’s 
presentation at the Temple, where the elderly Anna and 
Simeon foresee the redemption of the world by Jesus. (Luke 
2: 22-40). In our Tradition, in the past, the priest took infant 
boys around the altar 3 times. Today, all newly baptized, 
male and female are taken into the sanctuary of the church, 
symbolizing their journey through life with Christ. The 
number 3 echoes the Trinity and is a symbol of eternity. 
  

Don’t forget to send in your questions! 
	  

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

	  

STAY	  TUNED	  
for	  updates	  on	  

J	  
PROJECT USMISHKA 

	  

23 липня Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав очолив 
Архиєрейську Божественну Літургію в монастирі Преподобного 
Антонія Печерського монахів Студійського уставу, що в Обухові 
на Київщині, з нагоди свята покровителя обителі. 
Під час проповіді Блаженніший Святослав зазначив, що Господь 
сотворив нас на власні образ та подобу: «Він, який є Світлом, 
сотворив людей на образ власного Світла. Він хотів, щоб ми були 
не тільки подібними до Нього і до Його вічного Світла, а самі 
стали тим Світлом». 
 

Пам’ятаймо в цей час святих української землі/ 
A season commemorating the saints of Ukraine: 

23.07. Преподобний Антоній Печерський/ Venerable Anthony 
of the Kyivan Caves monastery; 
24.07.+Блаженної княгині Ольги/ +Blessed princess Ol’ha; 
28.07. +Святого рівноапостола кн. Володимира Великого/ 
+St. Equal to the Apostles Volodymyr; 
6.08.  Святих страстотерпців Бориса й Гліба/ Holy passion 
bearers Borys and Hlib. 
	  

	  


