
Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  15-‐а	  неділя	  після	  Зіслання	  Святого	  Духа—15th	  Sunday	  after	  Pentecost	  

13.09.2015	  
Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  

	  
Our parish this week Цього тиждня в нашій парафії 

 
НИНІ/Today: після Літургії благословення дітей та учителів на новий шкільний рік 
 After the Divine Liturgy blessing of the children and teachers for the new school year 
 PROJECT USMISHKA J	  	  	  UCWL	  meets	  to	  discuss	  the	  project;	  засідання	  ЛУКЖ	  
14.09.2015 (Monday) 10 a.m. Божественна Св.  Літургія/Divine Liturgy;  

 for the health of Vlado and Vladislava Veres 
16.09.2015 (Wednesday) 1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ Club 
  6-8 p.m. Registration for Rozmaj Dancers – Ukrainian Catholic Centre 
17.09.2015 (Thursday) 10 a.m.  Божественна Св.  Літургія/Divine Liturgy +  Марія Павельчак 
18.09.2015 (Friday) 10 a.m.  Божественна Св.  Літургія/Divine Liturgy +  Іван Ґресько 

	  7 p.m. Вервиця/Rosary 

	  

 
 
 
19th Annual Bloor West Village Ukrainian 
Festival. Sept. 18-20. 
 
Saturday, Sept. 26: Mama’s Borscht 
Festival. 11:00-4:30, Protection of the 
Mother of God Church, Guelph, ON. 

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: Emilia Bobak (17th) and Lucas Trusz (19th). 

	  

	  

Щире спасибі всім жертводавцям. 
September 6: 
Regular: $570.  Praznyk: $10. 
For Ukraine: $100. Eparchial: $40. 
Church Donations: $200. 

Thank you to all our kind donors! 
 

Sacrament of Ordination 
	  

When we looked at the sacrament of marriage, we saw that 
the tropar of the “blessed martyrs” is sung only on two 
occasions: at weddings and at ordinations. This is significant 
because while all sacraments are equal encounters with 
God’s grace, many faithful feel (mistakenly) that in some 
way the sacrament of ordination carries greater sanctity. 
However, just as the sacrament of crowning recognizes and 
sanctifies one’s calling to serve God and community in their 
spousal union, so too the sacrament of holy orders 
acknowledges a man’s calling to dedicate his life to service 
of the Church within the hierarchical order. Although the 
Early Church ordained women into the deaconate, eventually 
the sacrament of Holy Orders became limited to men. For 
practical reasons, in the 11th c the Roman Church limited 
Holy Orders to celibate men, whereas, in the East, we have 
continually ordained both married and celibate men.  
 
The sacrament of Holy Orders consists of three degrees: 
Ordination of Deacon, Priest, and Bishop. 
 
Through Baptism, all members of the faithful share in 
the priesthood of Christ. We are a “priestly people”, called 
to be icons of Christ, living our lives in love and faith. But 
ordination entails a specific ministry of service to the 
Church community through worship, teaching, and 
pastoral guidance. The priest provides an actual enactment 
of Christ’s service (diakonia) to humankind. Therefore, the 
authority of the Church hierarchy must be measured against 
the model of Christ, who by love made himself the least and 
the servant of all. "The Lord said clearly that concern for his 
flock was proof of love for him."              (to be continued)	  

У традиційному листі після завершення Синоду єпископів УГКЦ до предстоятелів православних 
Церков в Україні члени Синоду УГКЦ своїм братам у Христі вкотре нагадали про цінність 
єдності. 

Як мовиться у листі до Предстоятелів трьох православних конфесій в Україні, «єдність українців 
не тільки в Україні, а й на всій Земній кулі, стала на заваді планам окупантів розшматувати нашу 
державу». 

«І навіть якщо між нашими Церквами − спадкоємицями Київського християнства, немає повного 
сопричастя, український народ цінує нашу спільну дію та взаємну пошану. Це слугує живим і 
цілющим свідченням для плекання єдності й порозуміння в народі. Молімося, щоб Господь 
дарував нашим Церквам духовні сили бути проповідниками Божої істини та єднання в Христі», – 
переконують єпископи Синоду УГКЦ. 

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, листи надіслано Патріарху Київському і всієї 
Русі-України Філаретові, Предстоятелю Української Православної Церкви Київського 
Патріархату; Блаженнішому Онуфрієві, Митрополиту Київському і всієї України, Предстоятелю 
Української Православної Церкви; та Блаженнішому Митрополиту Макарієві, Предстоятелю 
Української Автокефальної Православної Церкви. 

	  

Rozmaj Ukrainian Dancing  
is looking forward to the 2015-

2016 year! 
 

Come join us! Spread the word!  
Invite your friends!

Registration is  
Wednesday Sept 16, 2015 6-8pm at the 

Ukrainian Catholic Centre! 
Classes start Wednesday Sept 23rd! 

 
Costs remain the same: 

$220/yr for youngest group  
(starting Age 3) 

$240/yr for middle and oldest group 
$10 off each child after the first 

 
Hope to see you soon! 

СИНОД УГКЦ ДО ПРАВОСЛАВНИХ ПРЕДСТОЯТЕЛІВ:  
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЦІНУЄ  

НАШУ СПІЛЬНУ ДІЮ ТА ВЗАЄМНУ ПОШАНУ 
	  

	  


