СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

20.06.2021

СЛАВА НА ВІКИ!

Зіслання Святого Духа – Зелені свята
Діянь св. апостолів 2:1-11; Івана 7:37-52; 8:12

Блаженніший Святослав:
«Гріх проти церковної єдності є одним із найважчих гріхів у
церковному, особистому і християнському житті»
Сучасний світ часто . . . й не довіряє християнській проповіді, адже
бачить, що християни між собою розділені і заперечують одні
одних. Тому Христос застерігає, що християни повинні бути одно,
щоб світ увірував. В іншому випадку, світ буде скептично ставитися
до проповіді Христового Євангелія. На цьому наголосив Отець і
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час проповіді [минулої]
неділі (Отців Першого Вселенського Собору).
. . . За його словами, в Архиєрейській молитві Ісуса Христа маємо одкровення внутрішнього життя Пресвятої
Трійці.
Проповідник зауважив, що в цьому євангельському уривку вражає те, що Ісус молить Отця про єдність між
учнями, яка не є уявною.
...
Сьогодні Церква згадує пам'ять Отців Першого Вселенського Собору, який затвердив «Символ віри» і
утвердив віру в божество Ісуса Христа. Глава УГКЦ звернув увагу на те, що рішення будь-якого церковного
собору не є накиданням вополі більшості меншості, як це буває у парламенті чи інших демократичних
інституціях, у яких живе людина.
«Папа Франциск під час останньої зустрічі Синоду Єпископів УГКЦ нагадав нам, що замало мати Синод,
важливо ним бути. Бо це не парламент, а момент слухання Святого Духа, а відтак – Його вияв, який сповнює
його членів, які зібралися разом. Єдність Христової Церкви є іконою єдності осіб Пресвятої Трійці. Тому ми
сьогодні, коли молимося "Символ віри" відчуваємо, що його написали Отці, натхненні тим самим Духом, який
сьогодні спочиває на нас», – додав Блаженніший.
«Цікаво, що саме словами: "сподобалося Духу Святому і нам" проголошується усяке соборне церковне
рішення. Ті, що збираються на собори, шукають не так того, що їм по-людськи сподобалося б, а того, що
сподобалося б Святому Духові»
...
«Молімося . . . за те, щоб дух Христової єдності, дух єдності Отця, Сина і Святого Духа, дух єдності і
соборності Христової Церкви зодягнув нас з висоти, а ми завжди дбали про єдність, над нею працювали, за неї
молилися. Будуймо в однодушності Святого Духа внутрішню єдність наших спільнот, парафій, єпархій, нашої
помісної. Української Греко-Католицької Церкви. Ми маємо засвідчити єдність, яка сьогодні набирає
глобальних масштабів, через сопричастя з наступником апостола Петра. Перед обличчям наших православних
братів маємо бути свідками і проповідниками єдності, щоб на нас сьогодні здійснилися слова Христа: "Я
прославився в них"», – додав на завершення Блаженніший Святослав.
Департамент інформації УГКЦ

Вітаємо всіх наших батьків, в день батька!
Цього тижня в наші парафії:
НИНІ Панахиди на цвинтарі Woodlawn від 3-ої пополудні.
Якщо бажаєте відправу на іншім цвинтарі прошу зголоситися до о. Мирослава.
21.06.21 понеділок Святого Духа: 10-а рано Божественна Свята Літургія
середа, 23.06.21: 6-а веч. Божественна Свята Літургія +Петро Павелко і Віра Кривоцюк
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:

Марійка Ґаладза (22-го), Никол Дідик-Тіл і Іван Карпець (25-го).

Многая літа!

Щиро дякуємо за вашу щиру фінансову підтримку парафії. В останньому часі є нова
обслуга і вимагають щоби чеки були точно виписані як наші конта названі. Цебто всі чеки мусять
бути виписані на: Ukrainian Catholic Church of the Transfiguration. Щиро дякуємо за ваше
вирозуміння в цій справі.

GLORY TO JESUS CHRIST!

20.06.2021
Pentecost Sunday

GLORY FOREVER!

Acts 2:1-11 and John 7:37-52; 8:12

His Beatitude Svyatoslav: “The sin against Church unity is one of the gravest
sins in the ecclesial, personal and Christian life.”
In Patriarch Svyatoslav’s homily last week, he emphasized that
“today we pray for the unity of Christians . . . The modern world
often mistrusts Christian teaching, seeing that Christians are
divided and in conflict amongst themselves. For this reason, Christ
prays that Christians be as one, so that the world will hear His
Word.”
...
The Priestly Prayer of Jesus reveals the interior life of the Divine
Trinity.
Patriarch Svyatoslav noted that Jesus prays to the Father that His
disciples be one, because ostensibly, they are not in harmony.
...
Today the Church commemorates the Fathers of the First Ecumenical Council, which established the
“Creed” and confirmed the divinity of Jesus Christ. Svyatoslav pointed out that a decision of any
ecclesiastic sobor is not the will of the majority, as we have in parliaments or other democratic
institutions. “As Pope Francis reminded us at our last Synod of Bishops of the Ukrainian GreekCatholic Church: It is not enough to have a Synod—we must be it. For a synod is not a parliament,
but it is rather a moment of listening to the Holy Spirit in order that the Spirit be manifest through the
synod members. The unity of Christ’s Church is an icon of the unity of the persons of the Divine
Trinity. Therefore, when we pray the “Creed”, we sense it was inspired by the same Spirit that fills us
today.
It is interesting that all synodal ecclesiastical decisions are proclaimed with the words:
“it seemed good to the Holy Spirit and to us” (Acts 15:28). They who participate in the synods do not
gather together to fulfill their own human desires, but rather they seek to follow the will of the Holy
Spirit.
Let us pray. . . that the unity of the spirit of Christ, the spirit of unity of Father, Son, and Holy Spirit,
the spirit of unity and universality of Christ’s Church envelope us from above, that we may always
strive for unity, work towards it, and pray for it. Together with the Holy Spirit, may we build an
integral oneness of community, parish, and our autonomous Ukrainian Greco-Catholic Church. We
are to witness unity, which today exists on a global scale through our communion with the successor
of Peter. We must be witnesses and apostles of unity for our orthodox brothers and sisters, so that
Christ’s words are realized in us: ‘I was glorified in them’.”

On this Father’s Day, we pray God’s blessing for all our Fathers!
This week in our parish:
Today Pentecost Sunday services at Woodland Cemetery from 3 p.m. Should you with a
service at another cemetery please contact Fr. Myroslaw.
Monday, June 21, 2021 (Monday of the Holy Spirit): 10 a.m. Divine Liturgy
Wednesday, June 23, 2021: 6 p.m. Divine Liturgy +Peter Pawelko and Vera Kryvotsyuk

Birthday greetings to: Marijka Galadza (22nd), Nicole Didyk-Theal and Ivan Karpets (25th).
MNOHAYA LITA!
PLEASE NOTE: Thank you all for your generouse donations in support of our church.
Unfortunately, because of new tellers at the bank branch we deal with, we are asked that all cheques be
written exactly in the name of our account.
Please make your donation cheques out to: Ukrainian Catholic Church of the Transfiguration

