
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       4.09.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 

12-а неділя після П’ятидесятниці (гл 3) 

1 Кор 15:1-11; Матея 19:16-26.  

 

 “Ви що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися” 

1. Що обов'язково має бути на таїнстві 

хрещення (хресні батьки, хрестик, крижма, 

свічка/свічки? Чи ще щось?) ? 

2. Чи є спеціальні молитви, які потрібно 

молитися до і особливо після прийняття 

Причастя? Бабуся чомусь завжди казала, 

що перед Причастям треба було зробити 

три доземних поклони, а після Причастя 

помолитися 5 разів "Отче Наш".  

1.  Протягом декількох останніх тижнів ми розглядали таїнство хрещення з його традиціями як з 

точки зору теології, так і з точки зору культури. Ваші приклади того, що потрібно для таїнства 

хрещення правильні, оскільки ми просимо хрещених батьків представляти дитину — говорити за 

неї/нього та прийняти відповідальність, щоби бути прикладами наслідування Христа для свого 

хрещеника, плекаючи віру та християнську любов. Відповідно до символічного характеру наших 

обрядів, після занурення у купіль ми загортаємо дитину в білу тканину або одяг, які символізують 

нове життя у Христі. Свічки є символом присутності Христа як Світла життя, і, хоча це не є 

обов’язковим, маленький золотий хрестик, який отримує дитина, також є знаком життя, 

присвяченого Христу: з Ним і в Ньому. Часто ікону із зображенням святого, ім’я якого носить 

дитина, також дарують батькам. Але ці подарунки необов'язкові і їх дарування є лише звичаєм. 

2.  Ваша Бабуся вчила вас бути благоговійними та молитовними, і це чудово. Однак, її спосіб 

виявлення своєї побожності не є вченням Церкви. Перед прийняттям Євхаристії, на 

Божественній Літургії ми разом молимося “Молитву перед Причастям”:  

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов 

у світ грішників спасти, з яких перший (перша) я. 

Вечері Твоєї Тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасником (причасницею) прийми, бо 

ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник 

сповідаюся Тобі:  

Пом’яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм.  

Пом’яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм.  

Пом’яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. 

Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастя святих Твоїх Таїн, Господи, а на 

зцілення душі і тіла. 

Боже, милостивий будь мені грішному (грішній).  

Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.  

Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.  

 
Купіль на хрещення з 4 століття 



 

Після прийняття Євхаристії немає конкретної молитви, яку ми повинні промовляти особисто. 

Разом ми співаємо вірш із псалма хвали (71:8) “Нехай сповняться уста наші хвалення Твого...” 

Є багато молитов, написаних для особистої застанови після прийняття Євхаристії. Кілька 

найбільш традиційних молитов додаються в окремому документі. 

 

Наші традиції прекрасні та складні, і чудово досліджувати та пояснювати їх значення, 

тому, якщо у вас є запитання, задавайте їх, будь ласка, і давайте дізнаємося більше про 

нашу Церкву та наші традиції! 

Будь ласка, надсилайте свої запитання! Що ВИ хочете знати про НАШУ Віру?  

 

МОЛІМСЯ                             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   

 

НИНІ благословляємо дітей та працівників шкільної системи на початок 

шкільного року! 
вівторок, 6-го вересня: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

ceреда, 7-го серпня: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

             7:30-а веч. Засідання координаторів на Discover Ukraine у великі залі 

НАДХОДЯТЬ: в слідуючу неділю після Літургія запрошуємо на каву і відбудеться засідання  

              нашого відділу ЛУКЖ 

cубота, 24-го вересня до великої залі запрошуємо громаду району щоби їм відкрити  

      нашу українську культуру; від 11-ої рано до 7-ої веч; просимо наших парафіян  

      приготувати різні види солодкого щоби гостити прихожан; 

неділя, 25-го вересня в сусідні парафії в Cambridge храмовий празник:  

 Літургія в 11-і рано а обід опісля. 

 

Незабуваймо приношувати нешвидкопсувну їжу до пачки біля входу до церкви. 

Цього тижня готуємо пироги щоби продавати на 24-го вересня  (Discover Ukraine) 

 П’ятниця   6:00 веч.  Готовити бараболю 

 Субота   9:00 рано  ліпимо пироги 

 Неділю   8:30 рано  пакуємо пироги 

Дуже просимо якщо можете навіть на трошки прийти і допомогти,  це велика допомога! 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

 Ярослава Паньків,  Cтефан Мазур, Софія Мудра (5го), Ростислав Люсак (6-го), Раян Сорока 

(8-го), Вікторія Люсак (10-го) і Наталя Стеценко в вересні.  

Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:   28-го серпня: $695.      

Пожертви в липні котрих ми подвоїмо: 

на потреби зв’язані з новоприбулими $3,510. 

На Україну $7,565 

Тому що є нагода подвоїти пожертви до Canada-Ukraine Foundation,  

ми відразу переслали їм $10,000. 

Щиро дякуємо 

  



GLORY TO JESUS CHRIST! 4.09.2022 GLORY FOREVER! 
12th Sunday after Pentecost (3rd tone) 

1 Cor. 15:1-11; Matthew 19:16-26. 

 

 “All who have been baptised into Christ, have put on Christ” 

1. What is obligatory to have during the sacrament of 

baptism (godparents, a crucifix, “kryzma”, 

candle(s)? Anything else?)? 

2. Are there special prayers which one is to say after 

receiving the Eucharist? My grandmother said that 

before we receive the Eucharist we are to make 

three prostrations and after communion we are to 

say five Our Fathers. 

 

1. In the past few weeks we have looked at the sacrament of baptism with its traditions from both theology 

and culture. Your suggestions are correct, in that we ask Godparents to represent the child—to speak for 

her/him and to accept the responsibility of being icons of Christ for their godchild, nurturing faith and 

Christian love. In keeping with the symbolic nature of our rites, we wrap the child in a white cloth or 

clothes after immersion, symbolizing new life in Christ. The candles are a symbol of Christ’s presence 

as the Light of life, and although it is not mandatory, the small gold cross given to the child to wear is 

also a sign of a life dedicated to Christ: with Him and in Him.  Oftentimes an icon of the child’s saint 

may also be presented to the parents. But these gifts are optional and only customary. 

2. Your Babusia was teaching you to be reverent and prayerful and that is excellent. However, her way of 

showing her piety is not Church teaching. Before receiving the Eucharist, at Divine Liturgy, together we 

pray the “Prayer Before Communion”:  

I believe, O Lord, and confess that You are truly Christ, the Son of the living God, Who came 

into the world to save sinners, of whom I am first. Accept me this day, O Son of God, as a 

partaker of Your mystical Supper. I will not tell Your Mystery to Your enemies, nor will I 

give You a kiss as did Judas, but like the thief, I confess to You:  

† Remember me, O Lord, when You come into Your kingdom.  

† Remember me, O Master, when You come into Your kingdom. 

† Remember me, O Holy One, when You come into Your kingdom.  

May the partaking of Your Holy Mysteries, O Lord, be unto me not for judgment or 

condemnation, but for the healing of soul and body.  

†  God, be merciful to me, a sinner.  

†  God, cleanse me of my sins and have mercy on me.  

 
Baptismal pool 



†  I have sinned without number, forgive me, O Lord. 

After receiving the Eucharist there is no specific prayer we must say personally. Together we recite a 

verse from a psalm of praise (71:8) “May our mouths by filled with Your praise. . . “. 

There are many prayers written for personal reflection after receiving the Eucharist. A few of the most 

traditional prayers are attached in a separate document. 

 

Our traditions are beautiful and complex and it is wonderful to explore and explain their meaning, so 

if you have questions, please ask and let’s learn more about our Church and our traditions! 

Please send in your questions!  What do YOU want to know about YOUR Faith? 

 

 PRAY                                       PRAY FOR UKRAINE                                         PRAY   

 

Today: We bless the children and all who work in the school system for the new school year. 

Tuesday, September 6: 10 a.m. Divine Liturgy  

Wednesday, September 7: 10 a.m. Divine Liturgy  

 7:30 p.m. meeting of all coordinators for “Discover Ukraine” in the large hall 

Upcoming: next Sunday after Divine Liturgy, coffee and a meeting of our branch of the UCWLC 

 Saturday, September 24: DISCOVER UKRAINE exhibit; we are inviting the general 

public to come and discover Ukraine and its culture. We ask our parishioners to prepare sweets 

for our guests to have with coffee as they learn about us, our history and our culture. 

 Sunday, September 25: our neighbouring parish in Cambridge will be celebrating their 

parish feastday. Divine Liturgy at 11 a.m. followed by a lunch.  

 

We are preparing pyrohy for sale at the DISCOVER UKRAINE event on the 24th. 

Please come out and help us make pyrohy! 

 Friday  6:00 p.m.  Peeling potatoes 

 Saturday 9:00 a.m.  Making pyrohy 

 Sunday 8:30 a.m.  Packing pyrohy 

 

Please remember to bring non-perishable food items and place them in the box at the new church entrance. 

Birthday greetings to: Yaroslava Pankiw, Steve Mazur, Sophia Mudra (5th), Rostyslav 

Lyusak (6th), Ryan Soroka (8th), Victoria Lyusak (10th) and in September: Natalia Stetsenko.                             

Happy Birthday! 

 

  Donations:         August 28: $695. 

July donations which we will double: 

For assist newcomers: $3,510. 

For Ukraine: $7,565. 

 Because of the opportunity to double donations to the Canada-Ukraine Foundation, 

We immediately sent them $10,000. 

Thank you for your continued support! 


