
	Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
20.05.2018	

Неділя	св.	отців	Нікейського	собору	–	Sunday	of	the	holy	fathers	of	the	Nicene	Council	
	Діяння	20:	16-18,	28-36;	John	17:	1-13	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	
Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії   

 НИНІ: Панахида + Юлія Гриневич 
 21.5.2018 (Monday) + св. апостола і євангелиста Івана Богослова  
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
 22.5.2018 (Tuesday)  6 p.m. Молебень/Moleben 
 23.5.2018 (Wednesday) 11 a.m. Молебень/Moleben 
 24.5.2018 (Thursday) + свв. Рівноапостолів Кирила й Методія/ equal to the apostles Cyril & Methodius 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
 25.5.2018  (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill. 
 

Happy Birthday!                                     Многая літа! 
Вітаємо  парафіян котрі  цього  тижня відзначують  день  народження.  

Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate their birthday this week: 
Pat Kalyn (20 th) ,  Olena Melnyk (21 st) ,  Anna Dolynska and John Oshukany (24 th) ,  

and Roman Belej (26 th) .  

	

	

 Щире спасибі всім жертводавцям  
 

  May 13, 2018:  Regular: $ 865. Accessibility: $100.  (A. and P. Pawelko) Eparchial Needs:  $30. 
  Memorial +Nadia Sirko: $ 25. Cathy Gesza and $20. Valentina Ostrowska  
    Church donation: $100. And $2000 (ЛУКЖК)  
 

Thank you to all our generous donors 

	

НАДХОДИТЬ                                                                      UPCOMING 
21.5.2018 Вишиваний ярмарок: всі вишиванки Торонто під одним дахом; Vyshyvanka market: 

Zolotyj Lev Restaurant, Mississauga. More info: vyshyvanka.org 
26.5.2018: День вишиванки в Торонто/Vyshyvanka Day in Toronto:  
 1 p.m. Parade through Bloor West Village;  
 2 p.m. concert in High Park beside the monument to Lesya Ukrainka; dance in various locales; 
 6 p.m. Zabava “Vyshyvanka”, St. Joseph’s Ukrainian Catholic Church (fundraiser), Oakville. $80. 
 7 p.m. London: Dance in Vyshyvanka; Ukrainian Center, 247 Adelaide St. S. 
27.5.2018: Свято П’ятидесятниці “Зелені Свята”/Pentecost; Урочисте перше 

Причастя підчас Літургії/Solemn first Holy Communion during the Divine Liturgy. 
Відправи на цвинтарі WOODLAND починаючи о 3-ій поп. 

Services at WOODLAND cemetery will begin at 3 p.m. 
 Якщо хтось бажає відправу на іншому цвинтарі прошу домовитися з отцем. 
If you would like a service at another cemetery please contact Father Myroslaw. 

Разом святкуємо – разом ми Божий люд 
 
 Перехід від Великодного часу в період Святого Духа це 
нагода пригадати собі значіння наших літургічних звичаїв, а 
головно самого літургічного року. Свідоме збереження цього 
порядку дозволяє щоби ми конкретно учащали в житті церковної 
спільноти котра не тільки включає всіх нас в парафії, але всю нашу 
церковну спільноту а це значить “живих, мертвих, і 
ненароджених”. 
 Перший помітний елемент літургічного порядку це наші 
церковні привітання. В часі Великодних свят ми раділи одною 
великою новиною: ХРИСТОС ВОСКРЕС! Ми постійно віталися 
цією надзвичайною вісткою та відповідали: ВОІСТИНУ 
ВОСКРЕС! Через останні сорок днів церква бажала щоби ми 
немов занурювалися в пізнанню, що Божа благодать така могутня 
що вона все перемагає навіть гріх і смерть! Ми є визволені від 
тягару наших гріхів, наших слабостей і можемо задля Господньої 
ласки жити святим життям – життям Церкви! А життя Церкви це 
життя в Святому Дусі. Тому наступний період церковного року це 
період від П’ятидесятниці до підготовки до Великодня.  

(далі буде) 
 

The transition from the celebration of the Resurrection 
to the period of the Holy Spirit is an appropriate time to 
consider the meaning and importance of our liturgical 
practices, and above all the liturgical year. Intentionally 
participating in these practices means concretely 
engaging the life of the entire Church community which 
does not simply include our parish, but the entire 
Church, that is those “alive, dead, and yet unborn.” 
   The first notable element of our liturgical practices is 
the variation of greetings. During the Easter period we 
joyfully and continually proclaimed: CHRIST IS 
RISEN! INDEED HE IS RISEN! We were invited 
over the past forty days to allow ourselves to become 
transformed by this truth as it swept over our being. 
God’s graciousness is so powerful that it has overcome 
sin and death! We are freed of the bonds of sin, of our 
weaknesses, and thanks to God’s grace we can live a life 
of saintliness – the life of the Church, a life in the Holy 
Spirit! Thus, the next period of the Church year is the 
period from Pentecost to Easter.   

(more to follow)	
	

Together we celebrate – together we are God’s people 
	

	


