
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
1.07.2018	

HAPPY	CANADA	DAY!	
5-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	5th	Sunday	after	Pentecost	

	Римлян	10:1-10	i	Євр.	9:1-7;	Матея	8:28-9	and	Luke	10:38-42;	11:27-28.	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії    
 НИНІ: панахида + Василь Пазеняк 
 3.07.2018 (Tuesday)  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy: +Emil & Anna Pasnyk 
 4.07.2018 (Wednesday) 1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 5.07.2018  (Thursday) 7 p.m. Проба хору/Choir practice 
 6.07.2018 (Friday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy   
  7 p.m. Вервиця/Rosary 
 7.07.2018 (Saturday) Різдво св. Івана Хрестителя/ Nativity of St. John the Baptist 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 

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: 
Alina Trusz (8 th)  and Andriy  and Valery  Paliy  (July) . 

	

НАДХОДИТЬ                                                                          UPCOMING 
5.07.2018 @ 7 p.m. Проба хору: готуємося на празник! 
  Choir practices: we are preparing for our parish feast day! 
19.08.2018 Парафіяльний празник і благословення нового входу з Владикою Стефаном; 
 Parish feast day and blessing of the new entrance with Bishop Stephen. 

Разом святкуємо – разом ми Божий люд 
	

  Церквоний рік, як ми вже згадали, встановлений довкруг Христового Воскресіння. 
Водночас, літургічний день зорганізований довкруг поняття Христової побіди над 
смертю/гріхом. Християнство зберегло старо-єврейське поняття, що день починаєсться із 
заходом сонця. Чому? Тому що очікуємо рано Христового Воскресіння. Значить перша 
відправа нового дня це вечірня; ми переходимо зі старого дня в новий день – день 
Воскресіння! Вечірня починається із псалмо співом. Псалми це старо завітні пісні/поеми 
котрі мають різний характер та пригадують нам всі людські пережиття. Але на кожній 
вечірні співаємо 103-ий псалом, “Благослови душе моя Господа”. Пізнати та вихваляти 
Божу велич і доброту, це належна підхотовка до нового дня, до  належного сприймання 
Христового Воскресіння. Перша частина вечірні звертає нашу увагу на все що всі ласки 
котрі Господь проявив в старому завіті та через своїх святих. А посередині вечірні (після 
малого входу) буває перехід у світлість та радість Христового Воскресіння коли засвічуємо 
всі церковні світла і співаємо “Світло тихе”. Христос є той котрий приходить до нас, 
незважаючи на темряву гріха чи зла. Хоч здається нам, що ніч/темрява нас тепер огортає 
Христос є той котрий “прийшовши на захід сонця” дає нам бачити в темні ночі і ми можемо 
оспівувати “Отця, і Сина, і Святого Духа – Бога.” Християнин не боїться темряви бо 
знаємо, що Христос Воскрес і ми можемо відійти на спання знаючи що “виділи очі мої 
спасення Твоє, . . . Світло на одкровення народам і на славу людей твоїх Ізраїля” (пісня 
Симеона). Вечірня нам дає ввійти в темну ніч зі свідомістю і певністю, що Бог є знами і 
сила Воскресіння дасть нам встати до нового дня прославляючи Бога котрий є знами. 

(далі буде) 
   ]]]   ]]]]]]]]]]       ]]] 
    
As was mentioned earlier, the Church year is organized around Christ’s Resurrection. Simultaneously the 
liturgical day is structured around the realization of Christ’s victory over death and sin. Christianity has 
maintained the old Jewish notion that the day begins with the setting sun. Why? Because we await the 
morning of Christ’s Resurrection. Thus the first service of the new day is Vespers; we move from the old 
day to the new day – the day of Resurrection! Vespers begins with psalmody. The Psalms are Old Testament 
songs or poems which have various themes, all of which relate to human experiences. But at each Vespers 
we sing Psalm 103, “Bless the Lord, o my soul.”  To recognize and praise the greatness and goodness of 
God is the appropriate preparation for the new day, for the reception of Christ’s Resurrection. The first part 
of the service focusses our attention on all the gracious acts of God both in the Old Testament and in the 
lives of various saints. In the central part of Vespers (after the minor entrance) we move into the light and 
joy of Christ’s Resurrection. At this point all the lights/candles of the Church are lit and we sing: “O Joyous 
light”. Christ is the one who comes to us, regardless of the darkness of sin and evil. Although it seems that 
night/darkness has surrounded us, Christ is the one “who comes at the setting of the sun” and allows us to 
see in the darkness and we can proclaim “Father, Son, and Holy Spirit – God.” Christians do not fear the 
dark night because Christ is Risen and we rest in bed with the knowledge that “mine eyes have seen Your 
salvation, . . . the Light of revelation to the Gentiles and the glory of  Your people Israel” (Song of Simeon). 
Vespers allows us to enter the dark night with the awareness and certainty that God is with us and the power 
of the Resurrection will allow us to rise to a new day praising God. 

(to be continued) 
 

	

Свято ікони Матері Божої Неуступаючої Помочі 
Зважаючи на поширення серед вірних Української Греко-Католицької 
Церкви культу Матері Божої Неустанної Помочі, Синод єпископів 
УГКЦ ухвалив рішення встановити відповідне свято в першу неділю 
липня. 
 
GIVEN the widespread practice of believers of the Ukrainian 
Greco-Catholic Church about Our Lady of Perpetual Help, the 
Synod of Bishops of UGCC held in Lviv (Briukhovychi),  
September 3-12, 2017 established the feast o f the Mother of God of  
Perpetual Help and confirmed its celebration for the 1st Sunday of 
July.  
 

ANYONE	INTERESTED?	 	 	 	 	 	 										ЧИ	КОМУСЬ	БИ	ПРИДАЛАСЯ?	
Якщо	комусь	би	придалася	машина	до	друкування	(typewriter)	з	українськими	буквами	прошу	зголоситися	
до	отця.					If	anyone	is	interested	in	a	free	manual	typewriter	with	Ukrainian	letters,	please	let	Father	know.	
	

	



 

	


