
СЛАВА	ІСУСУ	ХРИСТУ!																		7.06.2020	 СЛАВА	НА	ВІКИ!	
Зіслання	святого	Духа—Зелені	Свята	

Третє	віднайдення	чесної	голови	св.	Івана	пророка,	предтечі	і	хрестителя	
Діянь	св.	апостолів	2:1-11;	Івана	7:37-52;	8:12	

Прийди, Святий Душе!  Прийди, світло Істини! Прийди, радосте вічна! 

Святий Дух дає нам силу жити в пізнанню що Господь Бог 
діє в нас а це причина великої радости та відчуття гідности та 
любови! Святий Дух допомагає нам перебороти всі наші 
страхи і непевності про свою гідність та цінність, бо Святий 
Дух це Божа Любов котра живе в нас. 
  Ось слова Блаженнішого Святослава:  
“…Людина, яка вірить у Бога, черпає силу у Святих 
Таїнствах, щоб любити ближнього. Таким чином вона має 
силу в ближньому не бачити ворога, носія смертельної 
небезпеки, а іншу людину, як образ Бога. Християнин 
розуміє, що ця людина є Божою присутністю в його житті.  
 

  У нашій ситуації бачимо, що не тільки наш народ, а й інші держави переживають панічний 
страх перед особою, яка захворіла, і навіть перед тим, хто вже одужав. Маємо сьогодні феномен 
стигматизації хворих на коронавірус. Я думаю, що це є велика небезпека, бо це дегуманізує 
суспільство. Ми не можемо адекватно діяти. Внаслідок цього ми втрачаємо людяність . . . «Не 
керуйтеся страхом. Нехай страх вас не паралізує. Не будьте його невільниками», — застерігає 
він. 
  Любов звільняє нас від страху і дає можливість побачити іншу людину такою, якою вона є. 
Той, хто вміє любити і може побачити в іншій людині справді свого  ближнього, здатний 
сьогодні страх подолати і допомогти ближньому зберегти своє життя і здоров’я. Хоч би до якої 
Церкви ми належали, усі повинні бути людьми. Це те, що глибинно об’єднує віруючих і 
невіруючих людей. 
  Нехай любов до Бога та ближнього буде антидотом і справжньою вакциною проти вірусу 
страху, який сьогодні наповнює наші серця і суспільство. Я переконаний, що страх і 
стигматизація хворих ніколи не будуть мати останнього слова. Останнє слово матиме 
людяність.” 

Департамент інформації УГКЦ 
 

 ЦЬОГО ТИЖНЯ:  

Нині на цвинтарі WOODLAND в Кіченер починаємо Панахиди о 3-і пополудні 

Понеділок, 8-го; 10-рано: Божественна свята Літургія (Понеділолк Святого Духа) livestreamed 

Середа, 10-го;11-і рано: Молебень; livestreamed 
 

Вітаємо з днем народження (7.06-13.06): Кристина Лука, Адріян Коцан, Ірина Малко-Ґрасер. 
Многая літа! 



GLORY	TO	JESUS	CHRIST!																		 	7.06.2020	 GLORY	FOREVER!	
Pentecost—Descent	of	the	Holy	Spirit	

Third	discovery	of	the	head	of	St.	John,	the	prophet,	forerunner,	and	baptiser	
Acts	of	the	Apostles	2:1-11;	John	7:37-52;	8:12	

Come, O Holy Spirit!  Come, O light of Truth! Come, O eternal joy! 

The icon of the Descent of the Holy Spirit (as does the Ascension icon) presents 
the Mother of God in the center of the apostles because once more she leads the 
apostles in prayer as the Mother of the Church. Here is a relevant reflection by Pope 
Francis: 
“The Church is feminine because it is 'church' and 'bride'. And she is 
mother; she gives life. Bride and Mother. And the Fathers go further and 
say that even your soul is the bride of Christ and mother. And it is with 
this attitude that comes from Mary, who is Mother of the Church, with this 
attitude we can understand this feminine dimension of the Church, which, 
when it is not there, the Church loses its identity and becomes a charitable 
organization or a football team, or whatever, but not the Church. . . A 
Church that is a mother goes along the path of tenderness. It knows the 
language of such wisdom of caresses, of silence, of the gaze that knows 
compassion, that knows silent. It is, too, a soul, a person who lives out this 
way of being a member of the Church, knowing that he or she is like a 
mother and must go along the same path: a person who is gentle, tender, 
smiling, full of love.” 
 

 This week:  

Today: Graveside services at Woodland cemetery commencing at 3 pm (keep to distancing regulations) 

Monday, the 8th @ 10 a.m.: Divine Liturgy for Holy Spirit Monday (livestreamed) 

Wednesday, the 10th @ 11 a.m.: Moleben; (livestreamed) 

Best wishes on your birthday (7.06-13.06): Krystyna Luka, Adrian Kocan, Irene Malko-Grasser. 
Mnohaya Lita! 

POPE FRANCIS on Pentecost Sunday: 
 
  Pope Francis said that the first task of the Church is proclamation. The Spirit does not want the Apostles to be 
locked in upper rooms where it is easy to “nest”. Rather, He “opens doors and pushes us to press beyond what 
has already been said and done, beyond the precincts of a timid and wary faith.”   

  After Pentecost, one thing that kept the Apostles going, the Pope said, was “the desire to give what they 
received”. In the Church, the Pope said, the Spirit guarantees unity to those who proclaim the message.   
The "secret of unity" of the Holy Spirit, the Pope pointed out, is a gift, as He Himself is gift. Hence, it is 
important to believe that "God is gift", that He acts not by taking away, but by giving.   

  If we realize that what we are is due to His free and unmerited gift, then “we too will want to make our lives a 
gift”. “By loving humbly, serving freely and joyfully, we will offer to the world the true image of God.”  
 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-05/pope-francis-pentecost-homily-unity-self-giving.html 
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