
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                        29.05.2022                             ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

Неділя сліпородженого (5-ий голос) 

Діянь св. апостолів 16:16-34 і Івана 9:1-38 

Вітаємо і шануємо з подякою всіх наших жінок котрі протягом історії 

нашої парафії працювали на наше спільне добро! 

 “Він був сповнений радості, бо повірив у Бога” 

Мене вражає, як часто в розповідях після Воскресіння ми чуємо 

про прозріння — розпізнавання — розуміння — часто в 
несподіваних ситуаціях. Отже, читання у Пасхальному 

літургійному циклі перегукуються з цим дивовижним явищем 

оновленого сприйняття: бачимо те, що було перед нами, ніби 

вперше. 
  Євангельська історія цієї неділі описує чоловіка, котрий не бачив від народження, але одного разу зустрівшись з 

Христом, прозрів. Спочатку він побачив Ісуса; чоловіка, який замість того, щоби плюнути на нього чи облити 

його брудом, як це, безсумнівно, часто робили інші, натомість змусив його прийняти цей бруд на обличчі, а потім 

змити його. Цей чоловік вперше побачив добру людину і з часом зрозумів, що бачив Господа. Коли ми уважно 

подивимося на обидва читання з Івана (1 9-38) і Діянь (16 16-34), у нас також може виникнути “момент 

просвітлення” коли ми поглянемо на світ очима Христа. Я б назвала це баченням нашим серцем. Зрештою, обидва 

читання висвітлюють радикальну, несподівану природу вчення Христа, яке, коли його розпізнаємо, змінює нас і 

наше сприйняття життя. Справді, можливо, сліпороджений чоловік символізує тебе і мене, не в змозі по-

справжньому побачити світ навколо нас, не зустрівши Христа. 

В очах свого суспільства сліпий чоловік був неповноцінним; відсутність зору вважалась божественною карою за 

гріх, чи то його власний, чи то його родини. В очах Христа зневажений жебрак (як я і  

ти) є провідником для Бога. З Христом змивається приниження, завдане сліпому іншими людьми, його 

людська гідність освітлюється “Світлом світу”. 

  В Діяннях ми бачимо, як рабиня експлуатується її власниками-чоловіками. Цікаво, що її ворожіння сповіщає 

про місію апостолів. Звичний погляд схвалив би безкоштовну рекламу, але Павло “в ім’я Христа” замовчує її 

пророцтво, тим самим позбавляючи рабовласників прибутку, який вони отримували від її передбачень. Знову, 

бачення Христа перевертає норми з ніг на голову. “Використання” людини викрито та перервано. Коли 

землетрус відчиняє двері та кайдани в’язнів, ми очікуємо, що Павло і Сила втечуть, але вони залишаються у 

в’язниці, рятуючи життя свого тюремного охоронця. Нарешті, цей самий охоронець не біжить і не замикає своїх 

в’язнів, як потрібно. Навпаки, вперше в житті через апостолів він зустрічається з Богом і таким чином прозріває. 

На спомин про те, що Христос омив ноги Своїм учням перед тим, як їсти з ними, тюремний охоронець промиває 

рани Павлу та Силі, перш ніж привести їх додому для спільної трапези: “він був сповнений радості, бо повірив у 

Бога — він і весь дім його”. Через апостолів охоронець в’язниці бачить Христа: він прозрів! Він і його світ 

перетворюються. 

Нехай і наше бачення відновиться.  

Нехай ми пізнаємо радість зустрічі з Христом і бачення Його очима.  

І нехай інші побачать Його через нас. 
 

МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ      МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ     МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ 
 

НИНІ:  Після Літургії панахида +Віра Яцик 

 В День ЛУКЖК прошу прийти на каву і спілкування після Літургії 

вівторок, 31-го травня—10-а рано: Божественна Свята Літургія 

середа,1-го червня: Kitchener Interfaith Breakfast; Kitchener Market @ 9 a.m.;  

 Tickets: www.eventbrite.com/e/interfaith-community-breakfast-2022-creating-a-place-to-call-home-tickets-330595639457 
четвер, 2-го червня Вознесіння ГНІХ— 6-а веч.Божественна Свята Літургія  

неділя, 5-го червня: парафіяльні загальні збори 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:  Раян Тіл (31-го), Володимир Мудрий (1-го червня),  

Богдан Завадюк (3-го), і Михайло Прочер (4-го).             Многая літа! 

ПОЖЕРТВИ:     22-го травня: $440.         Щиро дякуємо! 

 

http://www.eventbrite.com/e/interfaith-community-breakfast-2022-creating-a-place-to-call-home-tickets-330595639457


CHRIST IS RISEN! 29.05.2022 TRULY HE IS RISEN! 
Sunday of the man born blind (tone 5) 

Acts of the Apostles 16:16-34 and John 9:1-38 

 

We greet and thank all the women who have over the decades served our parish and 

the Church through the Ukrainian Catholic Women’s League! 
 

 “He was filled with joy because he had come to believe in God” 

  It strikes me how often in post Resurrection accounts we hear of sight—

recognition—understanding—often in unexpected situations. And so, readings 

in the Easter liturgical cycle echo this astonishing phenomenon of renewed 

perception: seeing what has been in front of our noses as if for the first time.   

  This Sunday’s Gospel story describes someone who couldn’t see from birth, 

yet once encountering Christ, gained sight. First he saw Jesus; the man who,  
rather than spitting at him or slinging mud at him, as others no doubt often did, instead had him accept this dirt on 

his face and then wash it away.  This man first saw a good person and in time understood he had seen the Lord. 

When we look carefully at both readings from John (1 9-38) and Acts (16 16-34), we too might have a “lightbulb 

moment” where we glimpse the world through the eyes of Christ. I’d call this seeing with our heart. Ultimately, both 

readings illuminate the radical, unexpected nature of Christ’s teaching, that when recognized, transforms us and our 

perception of life. Indeed, perhaps the man born blind symbolizes you and me, unable truly to see the world 

around us without encountering Christ.    

  In the eyes of his society, the blind man was inferior; his lack of sight a divine punishment for sin, whether his own 

or his family’s. In Christ’s eyes, the despised beggar (like me and you) is a conduit for God. With Christ, the 

indignity others placed on the blind man is washed away, his human dignity illuminated by the “light of the world”.   

  In Acts, we see a woman slave being exploited by her male owners. Interestingly, her fortune-telling announces the 

apostles’ mission. A typical view would have applauded free publicity, but Paul “in the name of Christ” silences her 

prophesying, thereby depriving the slave owners of the profit they made from her predictions. Once again, Christ’s 

vision turns norms upside down. The “use” of a person exposed and interrupted. When the earthquake strikes open 

the doors and shackles of the prisoners, we expect Paul and Silas to escape, but they stay in prison, saving the life of 
their prison guard. Finally, this same guard neither runs nor locks up his prisoners as required. Rather, for the first 

time in his life through the apostles he meets God, and thus, gains his sight. Evoking Christ’s washing the feet of His 

disciples’ before eating with them, the jailor washes the wounds of Paul and Silas before bringing them home for a 

meal: “he was filled with joy because he had come to believe in God—he and his whole household”. Through the 

apostles the prison guard sees Christ: his has gained his sight! He and his world are transfigured.  

May our vision also be restored. May we know the joy of meeting Christ and seeing through His eyes.  

And may others see Him through us. 
 

PRAY FOR UKRAINE               PRAY FOR UKRAINE              PRAY FOR UKRAINE     

 

TODAY:  Panakhyda after Divine Liturgy +Vera Jacyk 

 Please come down for coffee and conversation after the Divine Liturgy and celebrate UCWLC Day 

Tuesday, May 31—Divine Liturgy 

Wednesday, June 1: Kitchener Interfaith Breakfast; Kitchener Market @ 9 a.m.;  

 Tickets: www.eventbrite.com/e/interfaith-community-breakfast-2022-creating-a-place-to-call-home-tickets-330595639457 
Thursday, June 2; feast of the Ascension—Divine Liturgy @ 6 p.m. 

Sunday, June 5: After Divine Liturgy Parish General Meeting 
 

Birthday greetings to:  Ryan Theal (31st), Volodymyr Mudryy (June 1st), Bohdan Zavadyuk (3rd), and Michael Procher (4th). 

Happy Birthday! 
 

Donations:         May 22: $440.      Thank you for your continued support! 

 

http://www.eventbrite.com/e/interfaith-community-breakfast-2022-creating-a-place-to-call-home-tickets-330595639457

