
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
24.06.2018	

4-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	4th	Sunday	after	Pentecost	
всіх	святих	укр.	народу	--		All	saints	of	the	Ukrainian	people	

	Римлян	5:18-23	i	8:28-39;	Матея	8:5-13	I	5:1-16.	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії    
 НИНІ: панахида + Shirley Sinardo 
 25.06.2018 (Monday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
 26.06.2018 (Tuesday)  7 p.m. Проба хору/Choir practice 
 27.6.2018 (Wednesday) Священномученика єп.  Миколая Чарнецького 
   11 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
   1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 28.6.2018  (Thursday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
 29.06.2018 (Friday)  7 p.m. Вервиця/Rosary 

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

 
 Pope Francis 

To protect creation, to protect every man and every woman, to 
look upon them with tenderness and love, is to open up a horizon 

of hope; it is to let a shaft of light break through the heavy 
clouds; it is to bring the warmth of hope! 

 
Зберегти природу, зберегти кожну людину, бачити їх з ніжністю і 

любовю, це відкритися до горизонту надії; 
це дозволити щоби проміння перетнуло темні хмари; 

це принести тепло надії! 
папа Франциск 

 
 

 

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: 
Nicole (25 th)  and Lauren (28 th)  Didyk(Theal) . 

	

НАДХОДИТЬ                                                                          UPCOMING 
НИНІ: Марійська проща в Анкастері. Починається о год 1 поп.; 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. 
26.06.2018 @ 7 p.m. Проба хору: готуємося на празник! 
  Choir practices: we are preparing for our parish feastday! 
19.08.2018 Парафіяльний празник і благословення нового входу з Владикою Стефаном; 
 Parish feastday and blessing of the new entrance with Bishop Stephen. 

Хоч перейшов всі дороги, 
перейшов гори і долини 
зі сходу до заходу, 
Якщо не відкрив свободу бути собою, 
Я нікуди не зайшов. 
 
Хоч поділився всім що маю 
з людьми інакших мов і культур, 
подружився з прочанами тисяча стежків 
чи поділився проживанням з святцями і князями. 
Якщо завтра незможу прощати ближнього 
Я нікуди не зайшов. 
 
Хоч я наповнив свій наплечник і 
духовно ділився чи відпустив своє ліжки тому хто 
прийшов  пізніше і з охотою віддав свою воду. 
Якщо повернуся додому і до праці і не зможу 
cтворити братерство і принести радість, мир і 
єдність 
Я нікуди не зайшов. 
 
Хоч я мав їду і воду щодня 
і дах над головою і душ що вечора 
та рани були добре доглянені 
Якщо я не відкрив Божу любов у всьому цьому 
Я нікуди не зайшов. 
 
Хоч я бачив всі пам’ятники і споглядав на чудні 
заходи сонця;  
хоч я навчився слова привітання в кожні мові, 
чи скуштував свіжу воду з багатьох джерел 
Якщо я не знайшов Cтворителя цієї краси і миру, 
Я нікуди не зайшов. 
 
Якщо від нині я не буду ходити Твоїми стежками, 
шукаючи і жити згідно з наукою вчених; 
якщо від нині я не бачу в кожні людині,  
приятелі і вороги, супутника на дорозі; 
якщо від нині я не пізнаю Бога, Бога Ісуса 
Назаретського, як одинокий Бог мого життя 
Я нікуди не зайшов. 

чернець Діно 
 
 

Із нашого Каміно:                                  From our Camino: 
молитва монаха-паломника                a monk-pilgrim’s prayer 

	

	

Though I had crossed all the ways, 
crossed mountains and valleys 
from East up to West, 
If I have not discovered the freedom of being myself 
I have gotten to nowhere. 
 
Though I had shared all my goods 
with people of another language and culture, 
made friendship with pilgrims of thousand paths 
or shared lodging with saints and princes 
If I am not able to forgive my neighbor tomorrow 
I have gotten to nowhere. 
 
Though I had loaded my rucksack through 
and shared with every pilgrim in spirit 
or yielded my bed to whom came later 
and given my bottle of water in exchange for nothing  
If getting back home and to work I am not capable  
of creating brotherhood and of bringing happiness, 
peace and unity 
I have gotten to nowhere.	
	
Though	I	had	had	food	and	water	every	day	
and		had	ceiling	and	a	shower	every	night	
or	had	been	well	assisted	of	my	wounds	
If	I	have	not	discovered	God’s	love	in	all	this	
I	have	gotten	to	nowhere.	
	
Though	I	had	seen	all	the	monuments	
and	contemplated	the	best	sunsets;	
though	I	had	learned	a	greeting	in	every	language,	
or	proved	the	fresh	water	from	all	springs.	
If	I	have	not	found	who	the	maker	of	
such	beauty	and	peace	is,	
I	have	gotten	to	nowhere.	
	
If	from	today	I	do	not	continue	walking	in	Your	
ways,	
searching	and	living	according	to	the	learned;	
If	from	today	I	do	not	see	in	every	person,		
friend	and	enemy,	a	companion	of	the	way;	
If	from	today	I	do	not	recognize	God,	
the	God	of	Jesus	of	Nazareth,	as	the	only	God	of	my	
life,	
I	have	gotten	to	nowhere.	

Friar	Dino	

	


