
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                 27.06.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ! 

 1-а неділя по Зісланні Святого Духа – Всіх святих 

+о.Омелян Ковч і блаженні мученики УГКЦ  

До Євреїв 11:33-12:2; Матея 10:32-33; 37-39;  19:27-30 

 

  

 
В часі Другої світової війни моя мама була підлітком, забрана з її села і змушена працювати на 

німецьких заводах. Як і багато наших людей, як «переселена особа» вона більше ніколи не побачила 

своїх батьків чи свій дім. Незважаючи на жах війни та подальший досвід упереджень та маргіналізації 

під час повоєнних років у Канаді, моя мама ніколи не вагалася у своєму переконанні, що Канада є 

однією з найкращих країн світу. Її життя тут було далеко не легким, проте, хоча вона померла майже 30 

років тому, її думки звучать правдиво для мене сьогодні. Чому? Багато що є не так. Системне знищення 

корінного населення Канади є незбагненним явищем і зрадою людяности. Однак, думаю, мама сказала 

б, що різниця між тут (Канадою) і багатьма іншими місцями, полягає в тому, що ми можемо називати 

кривди без страху. Ми можемо обрати керівників, які визнаватимуть злочини та несправедливість та 

вживатимуть заходів для покращення та запобігання більшої шкоди. 

Упередження щодо інших, яких ідентифікують як "відмінних" від тих, хто є при владі, легко 

нормалізується. Коли це є нормально, ми можемо навіть не усвідомлювати, що ставимось до когось 

упереджено. 

Наприклад, коли українці вперше оселилися в Канаді, більшість канадців були британцями (WASP - 

White Anglo-Saxon Protestant). Українців вважали відсталими, нецивілізованими, їх називали 

зневажливими термінами так як, "поїдачами часнику". Зараз, коли часник є стандартним інгредієнтом, і 

знання кількох мов тут цінується, українці є частиною мейнстріму - вже не "відмінні" - і тому більше 

не є ціллю для образ. 

1 липня - День Канади. І COVID, і визнання  страждань корінних народів дають можливість 

задуматися над нашою роллю у дусі Канади. Чи я ставлюся до "інших" (бездомних, 

представників різних расових груп, статі чи віросповідання) з гідністю та повагою? Чи я 

прислухаюсь до голосів корінних народів і намагаюся зрозуміти канадську історію? 

Кожен з нас бере участь у покращенні Канади, коли ми намагаємося добре ставитись один до 

одного, коли дбаємо про навколишнє середовище, та коли обираємо керівників, які демонструють що 

вони більше дбають про колективне благополуччя всіх людей, ніж про збалансований бюджет. 

У нас є Євангелія, які допомагають нам ставити під сумнів статус-кво та дбати про тих, хто 

потребує нашої допомоги. Участь Церкви в резиденційних школах у цій країні демонструє, як позиції 

сили та влади можуть затьмарити завжди актуальну науку Христа про любов та співчуття до всіх 



людей, незалежно від їхньої культури та релігії. Із резиденційними школами Церква сприймала 

культурні норми, а не вчення Євангеліє. 

У цю неділю Всіх Святих наша літургічна традиція нагадує нам, що всі ми покликані до святості: не 

непомильності чи чудотворності, а розуміння того, що Христос є в нас і навколо нас. Як святі, ми 

втілюємо в життя божественну любов тут і зараз, у кожному акті доброти, співчуття та щирої радості. 

 

Ось англо-мовна стаття про дослідження корінних та українських поселень на канадських степах: 

Українці забули свою спільну історію з корінними жертвами резиденційних шкіл. Ми знайшли цю 

статтю корисною, щоб зрозуміти, чому так багато з нас щойно дізналися про резиденційні школи. 

 

Владика Браєн просить щоби в цьому тижні пам’ятати в молитвах невинних дітей корінних народів котрі 

померли в резиденційних школах Канади: 

Мо́лимось за ду́ші діте́й корі́нних наро́дів, похо́ваних у безіме́нних моги́лах на 

терито́рії шкіл-інтерна́тів, і за всіх тих, хто їх опла́кує, щоби́ Бог пода́в зці́лення і 

ми́лість ї́хнім роди́нам і грома́дам, наді́ю на Його́ боже́ственну справедли́вість і 

ві́ру у воскресі́ння, прича́сниками яко́го cта́нуть усі́ неви́нно поме́рлі. 

  

Цього тижня в наші парафії: 

НИНІ  Панахида +Стефан Садівник  

понеділок, 28.06.21: 10-а рано Божественна Свята Літургія (за здоровля недужих) 

п’ятниця, 2.07.21: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:  Лорен Тіл (28-го), і в липні Андрій і Валерій Палій.        

Многая літа! 

 

Особливі пожертви: Фундація род. Ґайда: $20,000.      

в пам’ять +Murray French: $1,620. 

13-го до 24-го червня: $2,595.00 

                                                   Щиро дякуємо за вашу щирість! 

 

Щиро дякуємо за вашу щиру фінансову підтримку парафії. В останньому часі в 

банку 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. 

 

  

https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/elise-stolte-why-are-so-many-canadians-surprised-at-the-kamloops-mass-grave-ukrainian-research-holds-a-clue?fbclid=IwAR1oc-qX_ev5YcAXS8gNWpuFZJLfArocxqE_j1yV8Kp4LXjBijIvfwv-L4w
https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/elise-stolte-why-are-so-many-canadians-surprised-at-the-kamloops-mass-grave-ukrainian-research-holds-a-clue?fbclid=IwAR1oc-qX_ev5YcAXS8gNWpuFZJLfArocxqE_j1yV8Kp4LXjBijIvfwv-L4w
https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/elise-stolte-why-are-so-many-canadians-surprised-at-the-kamloops-mass-grave-ukrainian-research-holds-a-clue?fbclid=IwAR1oc-qX_ev5YcAXS8gNWpuFZJLfArocxqE_j1yV8Kp4LXjBijIvfwv-L4w


GLORY TO JESUS CHRIST!                         27.06.2021                                  GLORY FOREVER! 

 1st Sunday after Pentecost—All Saints 

+Fr. Omelan Kovch and the blessed martyrs of our Church 

Hebrews 11:33-12:2; Matthew 10:32-33;37-39; 19:27-30 

 
  During the 2nd World War, my mother was a teenager, taken from her village and forced to work in German 

factories. As with so many of our people, as a “displaced person”, she would never see her parents, or her 

home, again. Despite the horrors of war and the subsequent experience of prejudice and marginalization during 

the post war years in Canada, my mother never wavered in her belief that Canada was among the best 

countries in the world. Her life here was far from easy, yet although she died nearly 30 years ago, her thoughts 

ring true for me today. Why? Much is wrong. Canada’s systemic destruction of indigenous populations is 

unfathomable and a betrayal of humanity. The difference, however, between here and so many other places, I 

imagine my mother would say, is that we can name the wrongs without fear. We can elect leaders who will 

admit to offenses and injustices and take action to improve and prevent more injury. 

  Prejudice against others who are identified as “different” from those in power is easily normalized. Once it’s 

normal, we may not even recognize that we treat someone in a biased way. For example, when Ukrainians first 

settled in Canada, the majority of Canadians were British (WASP). Ukrainians were considered backward, 

uncivilized, and called “garlic eaters” and honkies. Now, when garlic is a standard ingredient and speaking 

various languages is valued here, Ukrainians are part of the mainstream—no longer “different”—therefore no 

longer targeted with insults. 

  July 1st is Canada Day. Both COVID and recognition of widespread Indigenous suffering is presenting 

an opportunity to reflect on our role in the spirit of Canada. Do I treat “others” (homeless, racialized 

groups, various genders or faiths) with dignity and respect? Do I listen to Indigenous voices and try to 

understand Canadian history? 

  Each of us participates in making Canada a better place when we try to treat each other well, when we care 

about the natural environment, and when we elect leaders who show they care more for the collective 

wellbeing of all people, than for a balanced budget. 

  We have the Gospels to guide us in questioning the status quo and caring for the vulnerable. The Church’s 

participation in residential schools in this country demonstrates how positions of strength and power can 

obscure Christ’s ever-present message of love and compassion for all people, regardless of their culture or 

religion. With Residential Schools, the Church embraced cultural norms, rather than Gospel teaching. 

  On this Sunday of all saints, our faith tradition reminds us that we are all called to sainthood: not perfection 

or miracle work, but the understanding that Christ is in us and around us. As saints, we bring divine love to life 

here and now, in each act of kindness, compassion, and generous joy. 

 

Here is an article about research looking at Indigenous and Ukrainian settlement on the prairies: Ukrainians 

have forgotten their shared history with the Indigenous victims of residential schools. We found this 

article helpful to understand why so many of us have just learned about the residential schools. 

 

 

 

https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/elise-stolte-why-are-so-many-canadians-surprised-at-the-kamloops-mass-grave-ukrainian-research-holds-a-clue?fbclid=IwAR1oc-qX_ev5YcAXS8gNWpuFZJLfArocxqE_j1yV8Kp4LXjBijIvfwv-L4w
https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/elise-stolte-why-are-so-many-canadians-surprised-at-the-kamloops-mass-grave-ukrainian-research-holds-a-clue?fbclid=IwAR1oc-qX_ev5YcAXS8gNWpuFZJLfArocxqE_j1yV8Kp4LXjBijIvfwv-L4w


Bishop Bryan has asked that we remember in our prayers this week all the innocent indigenous 

children who died in Canada’s residential schools: 

We pray for the souls of the Indigenous children buried in unmarked graves at residential 

schools, and for all those who mourn them, that God may grant their families and 
communities healing and mercy, confidence in His divine justice, and faith in the resurrection 

in which all those who have died innocently will have a share. 
 

This week in our parish:   

Today panakhyda +Stefan Sadiwnyk 

Monday, June 28, 2021: 10 a.m. Divine Liturgy (for the health of the sick in our parish) 

Friday, July 2, 2021: 10 a.m. Divine Liturgy 

  

Birthday greetings to:  Lauren Theal (28th) and Andriy and Valery Paliy (in July). 

MNOHAYA LITA! 

 

Special donations:  Steve & Mary Gaida Foundation $20,000.        

In memory of +Murray French:  $1,620.          

June 13-24: $2,595. 

Thank you for your generosity! 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


