
 
СЛАВА  ІСУСУ  ХРИСТУ!                  31.05.2020 СЛАВА  НА  ВІКИ! 

Неділя свв.  Отців 1-го  Вселенського  собору  що  був у  Нікеї  
Діянь св.  апостолів 20:16-18;28-36; Івана 17:1-13 

 ВІТАЄМО ВЛАДИКУ БРАЄН! 

 

Он-лайн ЦЬОГО ТИЖНЯ:  
  середа,  3-го  о год 11-і рано: Молебень до Христа 

Вітаємо всіх наших жінок з ДНЕМ ЛУКЖК! 
Вітаємо  з днем народження (31.05-6.06): Раян Тіл і Володимир Мудрий. Многая літа! 

 

  Владика Браєн Байда народився в Саскатуні,  1961 року. Він 
закінчив малу семінарію колеґії св. Володимира в Роблин, 
Манітоба та здобув Бакалавреат від Торонтонського 
університету (св. Михаїла) в 1982 році. Він продовжував вищі 
студії в Манітобськім університеті та богословські студії в 
Інституті митрополита Андрея Шептицького в Оттаві. 1986 
році він склав вічні обіти приступивши до отців 
Редемптористів, а 30-го  травня, 1987 році  прийняв 
ієрейські  свячення. В червні, 2008 року він свячений на 
єпископа Саскатунського де він служить до нині. В листопаді, 
2019 року він назначений Апостольським Адміністратором 
нашої Єпархії—значить має всі власті єпархіяльного єпископа 
лишень на разі його назначення тимчасове. 

Неділя про Нікейський Собор пригадує 
нам про одну з найважливіших подій в 
історії Церкви: перший Вселенський 
Собор, цебто коли представники 
(головно єпископи) з’їхалися з цілої 
Римської Імперії щоби вирішити важливі 
питання нашої спільної віри. Вони 
пізнали дію Святого Духа в Церкві та що 
той Дух провадить церквою в її місії 
приношувати радісну вістку Божої 
любови і ласки всьому світу!  
 

 

Тому в цей період між Вознесінням і Зісланням Святого Духа Патріарх Святослав закликає нас 
роздумувати над нашою ролею в поширенням цієї правди в нашому світі. 
 
ПЛАН розмов через ZOOM, на цей тиждень (всі розмови в 12:15): 
понеділок: Божа любов,  що дарує радість (розмова по-англ) 
вівторок: Де нам шукати правди? (розмова по-укр, якщо не будуть бажаючі то по-англ) 
середа: Особиста відповідальність (розмова по-англ) 
четвер: Служіння ближньому (розмова по-укр, якщо не будуть бажаючі то по-англ) 
п’ятниця:  Наша місія—бути носіями Святого Духа (розмова по-англ) 
 
Зголосіть про ваше зацікавлення учащати в цих розмовах і в якій мові вам зручніше. 



 
 
 

GLORY TO JESUS CHRIST!                  31.05.2020 GLORY FOREVER! 
Sunday of the 1st Ecumenical Council (in Nicea) 

Acts of the Apostles 20:16-18;28-36; John 17:1-13 

 
WELCOME BISHOP BRYAN! 

 

LIVE STREAMED this week: 
  Wednesday, June 3 @ 11 s.m.: AKAFIST to Christ 

MNOHAYA LITA to all our members of the UCWLC on UCWLC Day! 
God’s blessings and our best wishes Ryan Theal and Volodymyr Mudrii. Mnohaya Lita!  

 

Bryan Joseph Bayda . . . [was born] in Saskatoon, 
Saskatchewan on August 21, 1961. . . In 1979, upon 
completing four years of high school at St. 
Vladimir’s College Minor Seminary in Roblin, 
Manitoba, he pursued studies at the University of St. 
Michael’s College in Toronto. He obtained a 
Bachelor of Arts in Philosophy in 1982 and a Master 
of Divinity in 1987. Further studies included a 
Bachelor of Education from the University of 
Manitoba in 1990 and a Diploma in Eastern Christian 
Theology from the Metropolitan Andrew 
Sheptytsky Institute of Eastern Christian Studies 
located in Ottawa, in 1997 
 

in 1997. He was accepted as a member of the Congregation of the Most Holy Redeemer (Yorkton Province) 
when he professed perpetual vows in 1986. Bishop Basil Filevich ordained Deacon Bryan to the priesthood on 
May 30, 1987 at Ss. Peter & Paul’s Ukrainian Catholic Church in Saskatoon. . . After 21 years of priestly 
ministry on May 2, 2008,  the Holy Father, Pope Benedict XVI, appointed Father Bryan as the fifth Bishop of 
the Eparchy of Saskatoon for the Ukrainian Greek Catholic Church in Canada. He was ordained a bishop on 
June 27, 2008 at St. George’s Cathedral in Saskatoon.  (https://www.skeparchy.org/)  
 
Bishop Bryan was appointed Apostolic Administrator of our Eparchy in November, 2019 and has all the rights 
and responsibilities of an Eparchial bishop, but the appointment is not at this point permanent. He continues to 
serve both our Eparchy and the Eparchy of Saskatoon. 
 

Today is the Sunday of the 1st  Ecumenical Council 
and as such serves to remind us that the Holy Spirit is given to us 
all and manifested in the Church as the life-giving force for 
proclaiming the Gospel in every age. 
MISSION DAYS: As we move from Ascension to 
Pentecost, Patriarch Svyatoslav has asked that we reflect upon 
our understanding of the mission of the Church in our world  

today and how we can participate in that mission. Please connect with us for these conversations. 
The ZOOM meetings will take place at 12:15: 
Monday: A Divine Love that Brings Joy (Englsh) 
Tuesday: Where to look for Truth? (Ukr if requested, otherwise in English) 
Wednesday: Personal Responsibility (English) 
Thursday: Serving your neighbour (Ukr if requested, otherwise in English) 
Firday: Our Mission: Sharing the Holy Spirit (English) 


