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“Господи, навчи нас молитись.” (Лука 11:1)
Pastor: Fr. Petro (Peter) Bodnar
Assisstant: Fr. Marian Struc Tel.: 670-2461
DIVINE LITURGY:
SUNDAYS: 9:00 a.m. (Ukrainian) & 10:30 a.m. (English)SATURDAYS: 4:00pm
Confession:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick.

before liturgies or upon request.
by prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through
the parish office.
Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.

June 17, 2012
Second Sunday after Pentecost
Друга неділя по П`ятидесятниці

Хто молиться і постить, той має два крила, легші від самого вітру"
Святий Йоан Золотоустий

Propers for the Divine Liturgy: Tone 1 on page 329

Prayer Intentions
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
6:00
9:00
4:00
9:00

Divine Liturgy
Divine Liturgy
Divine Liturgy
Divine Liturgy

Christ the Lower of Mankind/ Христа Чоловіколюбця
Moleben in honor of Christ the Lower of Mankind
No Divine Liturgy
The Divine Liturgy
Divine Liturgy 10:30 Divine Liturgy

CHURCH HALL RENOVATION - The parish council approved the parish hall renovation
project. The project will cost approximately $33000.00 We ask for your support and help.
FATHER’S DAY PICNIC- The Ukrainian National Federation invites you to a Father’s Day
Picnic at their Richard Lake Camp on June 17th, starting at noon. Lunch will be served at 1:00
pm – cost $10.00 for all you can eat. For information call 705-675-7491
OPEN HOUSE – all are invited to attend the OPEN HOUUSE & BARVINOK celebration on
Sunday, June 24 at noon. Guests will have an opportunity to visit the Centre and Barvinok
Residence following a short presentation at noon. Also, join us for lunch at the Centre with
desserts coffee served at Barvinok. A minimum donation of $5 would be appreciated.
A PARISH COMMUNITY BIRTHDAY CELEBRATIONS will be held for our very own
Fr. Petro Bodnar on Friday, July 6th at 6:00 PM in the church hall. Join us for well wishes.
Pizza, cake and refreshments will be served. Adults $10.00. Tickets can be obtained in
advance from the parish office or by contacting Jean Gaba at 560-1745 or Carol Shyminsky at
674-7250. Deadline July 5nd. Everyone welcomed.
HAPPY FATHER’S DAY TO ALL THE FATHERS IN OUR PARISH!
SATURDAY’S DIVINE LITURGY – for July and August the Divine Liturgy will be
celebrated at 4:00 pm in Coniston at St. Michael’s Ukrainian Church.
БАЖАЄМО ВСІМ БАТЬКАМ шцасливого дня батька!
МОЛЕБЕН ДО ХРИСТА ЧОЛОВІКОЛЮБЦЯ – в кожну п`ятницю о год 6 вечора.

РЕМОНТ ЦЕРКОВНОГО ЗАЛУ –інформуємо, що ремон парафіяльної залі вже
почався. Перший етап то направа всіх стін і малювання. Другий ве виміна підлоги.
Проект коштуватиме близько $ 33000,00 Ми просимо Вашої підтримки та допомоги.
ДЕНЬ БАТЬКА ПІКНІК – Національне Обєднання УНО запрошує на щорічне свято
батька на оселі. За дальшими інформаціями просимо дзонити до Софії 705-675-7491.
ВІДКРИТІ ДВЕРІ – в неділю 24 червня 2012 року о год 12. Також відбудеться
святкування 10-ліччя відкриття резиденції Барвінку. Гості матимуть можливість
відвідати Центр та резиденцю Барвінок після короткої презентації і обіду в Центрі, буде
подаватися солодкеі кава в Барвінку. Мінімальний внесок в розмірі 5 буде оціненою.
Pope Benedict XVI names UGCC Primate a member of the Pontifical Council for Promoting
Christian Unity On Tuesday, June 12, 2012, the Vatican announced that Pope Benedict XVI
appointed His Beatitude Sviatoslav (Shevchuk), Head of the Ukrainian Greek-Catholic Church, a
member of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Other appointees to this Apostolic
See body are: Archbishop Zbignev Stankevics of Riga, Lithuania; Savio Hon Tai-Fai S.D.B., Secretary
of the Congregation for the Evangelisation of Peoples; Bishop Gerhard Ludwig Muller of Regensburg,
Germany; Bishop Donald Joseph Bolen of Saskatoon, Canada. The Pontifical Council, established in
1960 as a Secretariat for Promoting Christian Unity, plays an active role in the Roman Curia. It fulfills
a double mission by spreading within the Catholic Church an authentic ecumenical spirit in accordance
with the decree Unitatis redintegratio of the Second Vatican Council and by developing dialogues and
cooperation with other Christian churches. Cardinal Kurt Koch has headed this council since 2010.
14 червня 2012 року Блаженніший Святослав (Шевчук) разом із Владикою Глібом
(Лончиною), Апостольським екзархом для українців-католиків у Великобританії та
Апостольським Візитатором для українців-католиків Ірландії, і о. Василем Корніцьким
відвідали відпустове місце в Ноку (Ірландія).
Історія Марійського центру в Ноку почалася 21 серпня 1879 року. Саме тоді Пречиста Діва
Марія, святий Йосиф і святий євангелист Іван з’явилися в місцевій церкві п’ятнадцятьом
вірним. Сьогодні відпустове місце в Ноку, невеликому містечку на заході Ірландії, вважається
одним із найвідоміших Марійських місць світу. У Святій Літургії, яку очолили Блаженніший
Святослав і Владика Гліб, співслужили Кардинал Зен із Гонконгу, Владика Джеймс Конлі з
Денвера (США), о. Матій із Південної Африки, Монсеньйор Том Фраяр із Денвера (США) та
місцевий священик Патрик Гонлон. Під час Літургії немічні й хворі прийняли з рук
священнослужителів Святе Таїнство Єлеопомазання на оздоровлення душі й тіла.
Цього самого дня Блаженніший Святослав побував на горі Святого Патрика, звідки колись цей
ірландський святий благословив Ірландію.
As part of his pastoral visit, His Beatitude Sviatoslav met with the youth from the Eparchy of
Edmonton. At the meeting, His Beatitude thanked all those in attendance and passed on a greeting
from all the youth in Ukraine. He also responded to questions posed by the youth, of which there were
150 representing different parishes from the Eparchy. The youth gathered at the event were encouraged

to strive from an authentic Christian life, which is based on our cooperation with God, prayer and
service to our neighbour. His Beatitude drew attention to the importance of studying and living our
spiritual Tradition, which will help us to open the riches of the our Church and be able to share it with
others. At the conclusion of the meeting all in attendance received a Patriarchal blessing from His
Beatitude Sviatoslav
У рамках свого пастирського візиту, Блаженніший Святослав зустрівся з молоддю
Едмонтонської єпархії. На зустрічі, яка проходила у щирій, теплій атмосфері, Глава УГКЦ
відповів на запитання молодих осіб, представників різних парафій даної єпархії. Під час
спілкування з понад 150 молодими людьми, Предстоятель УГКЦ, подякував за нагоду зустрічі
та привітав присутніх від молоді України. З уст провідника УГКЦ, молодь Едмонтонської
єпархії почула слова заоохоти до автентичного християнського життя основаного на співпраці з
Богом, молитві та служінні ближнім. Відповідаючи на запитання, Блаженніший Святослав
звернув увагу на важливість вивчення нашої традиції яко тієї, що дозволить відкрити багатство
Церкви та ділитися ним з іншими. На завершення зустрічі, Глава УГКЦ уділив присутнім
своєархиєрейське благословення.
WE WERE BORN IN THE IMAGE AND LIKENESS OF GOD. These words were reinforced
yesterday at Bishop David’s 3rd annual Bishops Prayer Breakfast. Because of this we are charged with
doing the Church’s work, here on earth. We did not all chose to be priests, or sisters, but our passion
for the Church still burns within us, because we all want to project the image and likeness of
Christ.Within the four organizations represented today, the Ukrainian Catholic Youth of Canada, the
Ukrainian Catholic Womens League of Canada, the Knights of Columbus, and the Ukrainian Catholic
Brotherhood of Canada, we strive to project and reflect the image of our Priests, Sisters, Chancellor,
and our Bishop. We know that the purity of their image comes with the responsibility
of knowing God. The laity ushers in this responsibility with the great faith, that we can live our lives
for God. Our church leaders refine what is necessary for us to be with God. Being with God is not a
dream, it is a destination. The laity represented here have decided that it is their destination. This
journey leads all of our organizations to the thought that serving those that are the closest to God, will
allow us a better experience of God in our midst. By Dave Kostiuk

