
Христос	Родився!																				Славімо	Його! 
27.01.2019	

	35-	a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(голос	2)	–		35th	Sunday	after	Pentecost	(tone	2)	
		Колосян	3:12-16;	Лука	18:18-27		

Christ	is	born!	 Let	us	glorify	Him! 	
 

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
     Нині: панахида + Вікторія і Йосиф Дудка 
28.01.2019 (Monday) 10:00 a.m. Божественна Свята Літургія/Divine Liturgy 
30.01.2019  (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben 
 11:30 a.m. Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich 
1.02.2019  (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 
 

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

ЙОРДАНСЬКІ ВІДВІДИНИ: якщо бажаєте щоби отець вас відвідив Йорданською водою,  
прошу записатися на списку при вході до церкви. 
JORDAN VISITATIONS: should you like a visit from Father, please sign up on the sheet by the main 
entrance to the Church. 

НАДХОДИТЬ        UPCOMING 
27.1.2019  @ 4 p.m. Концерт на День Злуки Укр. Земель/Concert commemorating the union of the 
Ukrainian lands (1919); Plast Huculak Centre, 516 The Kingsway, Toronto. $30 at the door. 
31.1.2019 @ 7 p.m.Доповідь: Українки в ҐУЛАҐ-у/Women in the Gulag; St. Volodymyr Institute, 
Toronto. 
3.02.2109 Засідання ЛУКЖК; UCWLC meeting 
 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
  January 19, 2019:   Regular: $307.         
  January 20, 2019:    Regular: 877.        Initial: $40.         Koliada: $5.       Kutia Collection: $742.  

Thank you to all our generous donors 
	

	

  Слід зауважити, що головною темою розважання і гаслом цього екуменічного Тижня є слова зі 
старозавітної Книги второзаконня: “Прямуй до справедливості та шукай правди” (16, 18–20). 
Спільну молитву організувала Комісія УГКЦ для сприяння єдності між християнами. 
Проповідником був владика Ігор Ісіченко, Архиєпископ Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ. У 
проповіді він роздумував над словами: “Прямуй до справедливості та шукай правди”. За його 
словами, український народ перебуває у тривалому паломництві до обіцяної землі. 
  “Справедливість та правда — це те, що має привести в обіцяну землю Його народ. Це дається нам 
у Церкві Христовій і це те, що ми можемо принести у нашу країну”, — вважає владика Ігор 
Ісіченко. А згодом додав: “Творити справедливість — ось покликання Церкви”. 
  На його погляд, часом у суспільства виникає спокуса замість правди використовувати її 
симулякри (від лат. simulacrum —  подоба, копія). Однак саме в Євангелії ми віднаходимо правду, яка 
є незмінною. І немає кращого свідчення про Церкву, ніж стосунки всередині цієї Церкви. 
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у своєму слові до присутніх висловив слова вдячності 
за участь у цій події, яка об’єднує християн України та дарує “щирість перебування у спільній 
молитві”. 
  За його словами, єдність між християнами є Божим ділом, а символом єдності є Святий Дух. 
“Україна потребує єдності між християнами, бо від того, наскільки ми єдині, залежить наша 
внутрішня духовна сила!” — наголосив духовний лідер греко-католиків. На його думку, українцям 
варто звертати увагу саме на те, що нас єднає. 

Єднаймося	в	молитві	за	христянську	єдність!	
	

United	in	prayer	for	Christian	unity!	

  У неділю, 20 січня 2019 року, у рамках 
Тижня молитов за єдність християн відбувся 
міжконфесійний молебень у храмі Святого 
Василія Великого УГКЦ. Разом молилися: 
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, 
єпископи і священики Греко-Католицької та 
Римо-Католицької, Православної, 
Лютеранської, Вірменської та інших Церков, 
які спільно з християнами всього світу 
солідаризуються у своєму бажанні єдності 
християн. 

 

His Beatitude Sviatoslav: Unity of Catholics and Orthodox is not utopian thinking 
Today the ecumenical movement is alive globally. It is unstoppable. Thus it is important for our sister church, the newly-born Autocephalous Orthodox Church of Ukraine, to take part, and avoid isolation. The search for universal unity 
between Catholic and Orthodox Churches is vibrant in Ukraine. No wonder St. Pope John Paul II once called Ukraine a “laboratory of ecumenism." Therefore, cooperation with the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church is essential.  
We have agreed with His Beatitude Epiphanius, to work out a "road map” in order to see in which parts of our church life we could indeed do things together. Every effort must be made not only to overcome the division within Ukrainian 
Orthodoxy, but also to seriously theologize, pray, and work in order to restore the original unity of the Church of Kyiv in its Orthodox and Catholic branches. The UGCC carries the mystical ecclesiastical memory of the undivided 
Christianity of the first millennium and, although we live in full communion with the successor of the Apostle Peter, we recognize that our Mother Church is the Church of ancient Constantinople. 

"Every effort must be made to restore the original unity of the Church of Kyiv in its Orthodox and Catholic branches" 
 Patriarch Sviatoslav   

 


