
	Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
3.06.2018	

1-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	1st	Sunday	after	Pentecost	
	Євреїв	11:	33-12:2;	Матея	10:32-33,37-38,19:27-30	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії   
 НИНІ: панахида + Анна Ґеша  
            ДЕНЬ ЛУКЖК/UCWLC Day 
 4.6.2018 (Monday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy; +Анна Ґресько 
 6.6.2018 (Wednesday) 11 a.m. Молебень до Христа/Moleben to Christ 
 7.6.2018 (Thursday) Пресвятої Євхаристії/Commemoration of the Holy Eucharist 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy; + Марія і Яків 
 8.6.2018  (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

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

НИНІ!      TODAY! 
ДЕНЬ ЛУКЖК – вітаємо много трудящих жінок нашої парафії!!! 

Після літургії кава на великі залі. 
UCWLC Day: we greet and offer best wishes to the hard working women of our parish! 

Coffee after Divine Liturgy in the large hall. 

Щире спасибі всім жертводавцям  
   May 27, 2018:   Regular: $ 872.   Papal Charities:  $10. 
  Church donation: $225. (Julia Dniprenko)  Accessibility Fund: $20.  
 Memorial +Nadia Sirko: $40. (Odarka Kish & Jerry Pryshlak); $50. (J & D Yaremovich) 
            + George Werchola: $100. (Nina Werchola) 

Thank you to all our generous donors 

 

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: 
Bohdan Hrynovets (June 6 th)  and Larysa Sydorczak (8 th) .  

	

НАДХОДИТЬ                                                                          UPCOMING 
Від 11-го червня до середи, 20-го червня отець і добродійка будуть учащати в 100 км. прощі до 

історичної Еспанської святині в Santiago de Compostela.  
 В часі наглої потреби прошу звернутися до о. Зиновія Багрія (647-261-4509). Отець Багрій 

буде заступати в неділю 18-го червня. 
From June 11 to June 20th, Father Myroslaw and dobrodiyka will be walking the last 100 km. of the 

historic Camino de Santiago de Compostela. In case of an emergency please call Fr. Z. Bahriy 
(647-261-4509). Fr. Bahriy will be presiding at our Divine Liturgy on Sunday, June 18. 

24.06.2018 Річна Марійська проща в Анкастері. Починається о год 1 поп. а Бож. св.  Літургія о 
год 3 поп. 

 Annual Marian Pilgrimage at Mt. Mary in Ancaster. Commencing at 1 p.m. and Divine 
Liturgy at 3 p.m. 
 

 Вже в перших християнських писаннях св. Павла він описував християнську 
громаду як Тіло Христове. Цей опис є дуже важним тому що відразу підкреслює нам дві 
основні елементи християнського життя: Пресвяту Євхаристію та що наша єдність з 
Христом вимагає наше поєднання один з одним. Пресвята Євхаристія це не тільки 
принимати Святе Причастя. Радше ми принимаємо Причастя тому що ми є  
“євхаристійний” люд, цебто громада котра зрозуміла і пізнали Божу благодать за яку ми 
віддаємо подяку (євхаристія це грецьке слово котре означає подяка). А найвищий вияв цієї 
благодаті це побіда любови над злом виявлена у Христовому Воскресінню. Тому в наші 
східні християнські традиції Божественну Святу Літургію (Євхаристійна літургія) 
вважається як учащання в Христовому Воскресінню. Водночас ми виявляємо нашу подяку 
і ми причащаємося Тілом Христовим. Та причащаючись ми стаємо вповні тим Божим 
людом яким ми маємо бути, а це значить ми пізнаємо один одного як брати і сестри в 
Христі! Ми є Євхаристійним народом. Пізнавши це ми можемо краще розуміти структуру 
літургічного роки та самих літургій.  Цілий рік це подорож до Христового Воскресіння i 
наслідки нашого учащання в цій величній події. Подібно, літургічні відправи нас готують 
до учащання в Божественні Святі Літургії i вивляють наше переображення в святий, 
євхаристійний Божий люд! 

(далі буде) 

Разом святкуємо – разом ми Божий люд 
	

 

Together we celebrate – together we are God’s people 
 

	 	

As early as the first Christian writings of St. Paul, the Christian community has been referred to as the 
Body of Christ. This is very significant because it immediately brings our attention to two basic elements 
of Christian life: the Holy Eucharist and our unity in Christ which demands our unity one with another. 
The Holy Eucharist is not just about receiving Communion, but rather that we receive because we are a 
“Eucharistic” people – a community that understands and recognizes God’s graciousness and so gives 
thanks (eucharistia in Greek). Further the ultimate expression of this graciousness is the victory of love 
over evil achieved in Christ’s Resurrection. Therefore, in our Eastern Christian tradition, the Divine 
Liturgy (the Eucharistic liturgy) is understood as a participation in the Resurrection of Christ. We 
simultaneously give thanks and receive the Body of Christ. Receiving Christ we become the people of 
God we are meant to be, and this means we recognize each other as brothers and sisters in Christ! We are 
a Eucharistic people. Knowing this we can better understand the structure of the liturgical year and the 
liturgies themselves. The entire year is a journey into the Resurrection and living out the effects of our 
participation in that Resurrection. Similarly, the liturgical services prepare us for the Divine Liturgy and 
express our transfiguration into God’s holy, Eucharistic people! 

(more to come)	


