
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    4.07.2021                                          СЛАВА НА ВІКИ! 
 2-а неділя по Зісланні Святого Духа – Матері Божої Неустанної Помочі 

До Римлян 2:10-16; Матея 4:18-23 

Ікона однозначно говорить нам:  
неважливо, які страждання оточують нас, Бог є з нами. 

 Синод українських католицьких єпископів визначив 
цю неділю присвятити іконі “Матері Божої Неустанної 
Помочі”. Ця ікона, без сумніву, нам знайома: Матір 
Божа (Богородиця) тримає її сина, переляканого 
баченням свого майбутнього. Ангели Гавриїл та 
Михаїл по обидва боки тримають символи розп'яття. 

  
Як і вся візантійська іконографія, представлені зображення направляють нас до роздумування, до 
духовного значення як для нас особисто, так і колективно. Ця ікона висвітлює той факт, що завдяки 
нашій людській та матеріальній реальності ми зустрічаємо Бога. Бог в Ісусі боїться жорстокості та 
страждань, які готує Йому життя, і, судячи з сандалії, яка спадає з ноги Ісуса, він біжить до обіймів матері 
для заспокоєння. У кожної людини є мама. Марія, мама Ісуса утверджує нас у незбагненному понятті 
про те, що ми можемо сприймати Бога як людину. Бути людиною - значить відчувати біль і страх, а 
також задоволення і комфорт. Ніхто не може уникнути страждань у житті, хоча ми можемо витерпіти 
набагато більше, коли ми є в обіймах того, хто нас любить. Символічно, мама втілює любов - 
натхненну, безкорисливу, плекаючу, безумовну. Життя її сина, Ісуса, демонструє, що Бог є любов. 

  Постаті матері та дитини на цій іконі візуально свідчать про глибокий зв’язок. Вони зливаються в одне 
ціле. Вони оточені жахом. 

  Часто нам здається, що ми, як віруючі люди, маємо бути захищеними від життєвих проблем. Новини 
пандемії рясніють розповідями про церкви різних конфесій, які ігнорують приписи органів охорони 
громадського здоров'я тому, що вони думають, що Бог захистить їх. Не дивно, що повторно ці самі 
зібрання призводили до поширення вірусу. Де Бог? Ікона однозначно говорить нам: неважливо, які 
страждання оточують нас, Бог є з нами. Але нам вирішувати чи відкрити наші серця, щоби 
побачитилюбов навколо нас і примножувати її. На цій іконі Христос дивиться на знаки своєї 
жорстокої смерті. 

  Божа мати дивиться на нас, пригортаючи до серця свою дитину. Що бачимо ми? Чи я є дитиною, яка 
знаходить розраду в її обіймах? Чи я звертаюся до Любові Божої в пошуках своєї сили та спокою? Або 
чи я є загрозою, яка відганяє добро? Чи мої руки є втішаючими руками матері? Можливо, споглядаючи 
ікону нашої Матері Божої Неустанної Помочі, я можу прагнути з більшим наміром шукати її допомоги, 
щоб я теж міг/могла бути іконою божественної допомоги. 

  “Досить часто ми, побиті випробуваннями життя, взивали до Господа: «Чому ти мовчиш і 
нічого не робиш для мене?" Особливо, коли здається, що ми тонемо через любов, котра зникає 
чи проект, на який ми покладаємо великі надії; або коли ми попадаємо на милість невгамовних 
хвиль тривоги; або коли ми відчуваємо, що тонемо в проблемах або загублені посеред 
життєвого моря, без курсу і пристані. Або навіть у ті моменти, коли ми втрачаємо силу, щоби 
рухатися вперед, бо ми не маємо роботи, або несподіваний діагноз змушує нас боятися за своє 
здоров’я, або здоров’я близької людини. Є багато моментів, коли ми відчуваємо, що потрапили 
у шторм; ми відчуваємо, що майже цілком виснажені… 

  У цих ситуаціях і в багатьох інших ми теж відчуваємо, що задихаємося від страху ... Господь 
є там, присутній; справді, Він чекає - так би мовити - на те, коли ми залучимо Його, запросимо 
Його, поставимо Його в центр того, що ми переживаємо.” (Папа Франциск 20/06/21) 

  

Цього тижня в наші парафії: 
середа, 7.07.21  Різдво Івана Хрестителя: 10-а рано Божественна Свята Літургія  
п’ятниця, 9.07.21Христа Чоловіколюбця: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

 
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

Софія Слюсарчик (5-го), Аліна Труш (6-го), Кристина Лука і Аліянна Чик (8-го),  
i Адріян Коцан (9-го).         

Многая літа! 

 



Многая літа нашим випускникам! 

Ми радіємо вашими успіхами 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водночас ґратилуємо батьків випускників за те,  

що виховали таких визначних молодих людей! 

 
Лєна Федорович 

Закінчила St. David’s High School 
Вступає на  Health Sciences програму  

Wilfrid Laurier University 

 
 Софія Грищенко 

Закінчила Waterloo Collegiate Institute 
Вступає на подвійну програму Honours BA Financial 

Math and Honours Bachelor of Business Administration 
Wilfrid Laurier University  

 
Софія Мудра 

Закінчила Père-René-de-Galinée 
Вступає на Biomedical Sciences програму 

University of Waterloo 

 

 
Максим Павлишин 

Закінчив Père-René-de-Galinée 
Вступає на програму Економіки  

Wilfrid Laurier University 

 
 
 
 
 

 
Віталія Савчук 

Закінчила Grand River Collegiate Institute 
Вступає на Legal Studies програму  

University of Waterloo 

 
 
 
 
 

  

  



GLORY TO JESUS CHRIST!                         4.07.2021                                  GLORY FOREVER! 
 2nd Sunday after Pentecost—Mother of God of Perpetual Help 

Romans 2:10-16; Matthew 4:18-23 

The icon tells us unequivocally:  
no matter what suffering surrounds us, God is with us.  

  The Synod of Ukrainian Catholic Bishops has designated this 
Sunday as the Sunday of “The Mother of God of Perpetual 
Help”. This icon, no doubt, is familiar to us: The Mother of 
God (Theotokos) holds her son, terrified by the vision of his 
future. The angels Gabriel and Michael on either side, hold 
symbols of the crucifixion. 
  As with all Byzantine iconography, the represented images 
guide us to contemplation, to a sacred meaning for us, both 
personally and collectively. This icon illuminates the fact that 
through our humanity and material reality we encounter God. 
God in Jesus is afraid of the cruelty and suffering life presents  

and, as the loose sandal suggests, he runs to the arms of his mother for comfort.  
Every human being has a mother. Mary, the mother of Jesus grounds us in the unfathomable 
notion that we can see God as human. To be human is to feel pain and fear as well as pleasure and 
comfort. No one can escape suffering in life, yet we can endure so much when enfolded in the 
arms of someone who loves us. Symbolically, a mother embodies love—creative, selfless, 
nurturing, unconditional. The life of her son, Jesus, demonstrates that God is love. 
  The figures of mother and child in this icon visually suggest a profound bond. They meld into 
one entity. They are surrounded by horror. 
  Oftentimes we may imagine that as people of faith we are to be protected from life’s problems. 
Pandemic news has been full of stories of churches of various traditions that defy public health 
policies because they think God will keep them safe. Not surprisingly, time after time these same 
gatherings have led to viral spread. Where is God? The icon tells us unequivocally: no matter 
what suffering surrounds us, God is with us. But it is up to us to open our hearts, to recognize 
love around us and to be its purveyors. In this icon, Christ looks to the signs of His cruel death. 
  God’s mother looks at us while clasping her child to her heart. What do we see? Am I the child 
finding solace in her embrace? Do I turn to the Love of God for my strength and peace? Or am I 
the threat that drives away goodness? Do I have the consoling arms of a mother? Perhaps in 
contemplating our Mother of Perpetual Help, I can strive with greater intention to look to her for 
help so that I too can be an icon of divine help. 

  
 “Quite often we, beaten by the trials of life, have cried out to the Lord: “Why do you 
remain silent and do nothing for me?” Especially when it seems we are sinking, because 
of love or the project in which we have laid great hopes disappears; or when we are at 
the mercy of the unrelenting waves of anxiety; or when we feel we are drowning in 
problems or lost in the middle of the sea of life, with no course and no harbour. Or even, 
in the moments in which the strength to go forward fails us, because we have no job, or 
an unexpected diagnosis makes us fear for our health or that of a loved one. There are 
many moments in which we feel we are in a storm; we feel we are almost done in… 
  In these situations and in many others, we too feel suffocated by fear… The Lord is 
there, present; indeed, He waits – so to speak – for us to engage Him, to invoke Him, to 
put Him at the centre of what we are experiencing.” (Pope Francis 20/06/21) 

 
 

This week in our parish:   
Wednesday, July 7, 2021 (Nativity of St. John the Baptizer): 10 a.m. Divine Liturgy  
Friday, July 9, 2021 (Christ the Lover of Mankind): 10 a.m. Divine Liturgy 

  
Birthday greetings to:   

Zofia Slusarczyk (5th), Alina Trusz (6th), Krystyna Luka and Alianna Chik (8th) 
and Adrian Kocan (9th). 

MNOHAYA LITA! 
  

 



Congratulations to our Grade 12 graduates! 

You make our entire community truly proud 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We also congratulate the parents of our graduates  

who have raised such wonderful young persons! 

 
Lena Fedorowich 

Graduated St. David’s High School 
Entering the Health Sciences program 

Wilfrid Laurier University 

 
 Sophia Gryshchenko 

Graduated Waterloo Collegiate Institute 
Entering a double Honours BA Financial Math and  

Bachelor of Business Administration program 
Wilfrid Laurier University  

 
Sofiia Mudra 

Graduated Père-René-de-Galinée High School 
Entering the Biomedical Sciences program 

University of Waterloo 

 

 
Maksym Pavlyshyn 

Graduated Père-René-de-Galinée High School 
Entering the Economics program 

Wilfrid Laurier University 

 
 
 
 
 

 
Vitallia Savchuk 

Graduated Grand River Collegiate Institute 
Entering the Legal Studies program  

University of Waterloo 

 
 
 
 
 

  

  


