
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
26.08.2018	

13-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	13th	Sunday	after	Pentecost	
	Перший	лист	до	Коринтян	16:13-24;	Матея	21:33-42	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії    
 НИНІ: Молимо вдячну молитву Господеві за державність України 
  ПАНАХИДА: Іван і Катя Пушан 
 28.08.2018 (Tuesday) Успення Пресвятої Богородиці/Feast of the Dormition of the Mother of God 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
  благословення цвітів і зілля/blessing of flowers and herbs 
 29.08.2018 (Wednesday)  11 a.m.  Молебень/Moleben 
  1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 31.08.2018 (Friday)  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
  7 p.m. Вервиця/Rosary 

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

	

НАДХОДИТЬ                          UPCOMING 
28.08.2018 На свято Успення благословляємо квіти і зілля/ on the feast of the Dormition 
we bless flowers and herbs. Будемо знову благословляти в слідуючу неділю/we will have 
the blessing also next Sunday. 
21.10.2018 Відкриття Меморіалу Голодомору/Holodomor Memorial Unveiling; Princes’ Gates, 
Exhibition Place, Toronto. 
 

Християнство в Україні та питання православної єдности 
	

	

    The desire for an autonomous Orthodox Church resurfaces in the national revival of the early twentieth century. 
On May 5, 1920 a group of Orthodox Ukrainians in Kyiv proclaim the creation of the Ukrainian Autocephalous 
Orthodox Church. The Church is destroyed by the Soviet government in 1921 and survives only in the West. The 
only Orthodox Church allowed to function by the Soviets in Ukraine from 1921 until 1989 is the Russian Orthodox 
Church (ROC). Interestingly, the Ukrainian Exarchate of the ROC constituted the numerically and financially most 
significant part of that Church! 
   The end of the Soviet Union allowed for the re-birth of the Autocephalous Church in Ukraine and then, as a result 
of unfortunate internal conflicts, its division and the creation of a second Church: the Ukrainian Orthodox Church 
(Kyivan Patriarchate). However, today none of the autonomous Ukrainian Orthodox churches are canonically 
recognized by other Orthodox Churches. Current discussions with the Patriarch of Constantinople and the formal 
restoration of Constantinople’s exercise of its “maternal care and jurisdiction” over Ukrainian Orthodoxy would 
establsh a united Orthodox Church in Ukraine, recognized as such by the most senior authority in Orthodoxy.  

Let us pray that this happens swiftly and peacefully! 
 

Christianity in Ukraine and the struggle for Orthodox unity 
	

 Щире спасибі всім жертводавцям  
 August 19, 2018:   Regular: $ 1263.50  Praznyk free will offerings: $1301.65 
 Accessibility Fund: $500 Sophia Lavigne      $40. Danyla & Tamara Walaga     $20. Oleg Grygorachyk  

Thank you to all our generous donors 

	

  Прагнення за відновлення історичної автономії 
разом із національним відродженням в перших 
декадах 20-го століття спричинює створення 
Українскьої Автокефальної Православної 
Церкви 5-го травня, 1920 р. Церква немала часу 
розвинутися бо в 1921 р. радянська влада 
жорстоко її репресувало. Одинока православна 
церква дозволена існувати в Укр. РСР це 
Російська Православн Церква (РПЦ).  

Господи, як добре нам тут бути! 
Lord, it is good for us to be here! 

 (Mт 17:4) 
Здається, слова св. Петра на Таворські горі це те, що кожний з нас відчував минулої 
неділі на нашім храмовім празнику! Це було чудове свято – завершення праці багатьох 
осіб котрих невсилі вичислити але котрим зложуємо глибокий поклін вдячности. 

What a wonderful celebration we had last week and I think we can well apply the words of St. 
Peter, above, to how we all felt. This beautiful day was the culmination of efforts by many, 
many people and to them we offer a heartfelt thank you! 

 

	
Український Екзархат встановляло найбільшою частиною РПЦ і віряни в Україні були 
найбільш фінансово щирі для церкви! Розвал Радянського Союзу спричинило відродження 
Української Автокефальної Православної Церкви, а опісля (внаслідок шкідливих 
непорозумінь) створення Української Православної Церкви (Київський Патріярхат). Однак 
ані одна з цих церков не є канонічною (визнаною іншою православною церквою). Нинішні 
переговори з царгородським патріярхом мають за ціль поєднати українців православних та 
вибороти їхнє визнання найвищим авторитетом в православнім світі, цебто царгородською 
церквою.  

Молімся за успішне завершення цього наміру! 

	

	

	

	


