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DIVINE LITURGY:
SUNDAY: 9:00 a.m. (Ukrainian) SUNDAY 10:30 a.m. (English)
SATURDAY : 4:00 pm (English)
Confession:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick:

Before Divine Liturgies 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime 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.

October 25, 2015 - 21th Sunday after Pentecost
Epistle: Galatians 2:16-20 see explanation on page 427
Gospel: Luke 8:5-15 see explanation on page 157
Propers for the Divine Liturgy: Page 707, Tone 4 – on page 341
Prayer Intentions (October 26 –Nov.1))
Monday
Tuesday

9:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.
Wednesday 5:00 p.m.
Thursday
9:00 a.m.
Friday
9:00 a.m.
Saturday
4:00 p.m.
Sunday
9:00 a.m.
10:30 a.m.

No Divine Liturgy
Divine Liturgy
Funeral +Kateryna Fitzulak
Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Litrugy
Divine Liturgy
For Parishioners
Divine Liturgy

Mercy, truth and belonging to Jesus Christ.
As Rome’s Synod of Bishops on the Family closes its second week in a swarm of media attention and some very
different interpretations, it might be a good time to remember one simple point.
The point is this. The Church can be truthful without being merciful. But she can’t be merciful without being
truthful. Our task as bishops at the synod this month, and frankly what God asks from every Christian all the time,
is to speak the truth with patience, humility and love. Truth without compassion wounds and repels; mercy
without truth is a comfortable form of lying. Thus, as a proof of our love, we still do need to speak the truth. Then
we need to live it in our service to our families, to society and to the Church.
Romano Guardini – one the great Catholic theologians of the last century and a major influence on the mind of
Pope Francis — wrote beautifully that mercy is the higher virtue than justice, and that “before one can be just, one
must learn to love.” Yet he also wrote:
“True illness of the mind and spirit sets in when a man no longer cherishes truth … when in the depths of his soul,
truth ceases to be to him the primary, the most important concern.”
If being a Christian is simply about belonging to an organization, then membership can be as easy as we want to
make it. But if being a Christian is about belonging to Jesus Christ, then the words of Jesus can’t be softened or
ignored, because what he demands from us is a love that embodies the same total self-gift that he makes to us. We

can’t negotiate for a part of Jesus. We can only have him when we give him everything. If we offer him only a
part of ourselves, we get nothing — no truth, and no Jesus.
We all feel the dilemma of good people who are divorced and civilly remarried but wish the solace of Communion,
and others who deal with same-sex attraction. No one can dismiss the hardships these persons sometimes
face. But it’s the Gospel that needs to guide us in our reasoning.
The central issue is, do we and they want Jesus Christ on his terms or on ours? If we can’t in principle accept the
possibility of discomfort, suffering and even martyrdom, then we’re not disciples. We can’t rewrite or overlook
what Jesus requires in order to follow him. Jesus saw the sincerity and goodness in the rich young man (Mk
10:17-22), but he nonetheless told the truth about what following him involved.
The issue of truth is not ultimately about a code of conduct or a set of creedal affirmations, though these things are
clearly important. Truth in a Christian life is about a relationship with Jesus Christ, founded in the person of the
Son of God, and animated by a willingness to do whatever he asks from those who wish to follow him.
We can choose to include or exclude ourselves on the path of following Jesus. He will never stop loving us,
whatever we choose. But in all of today’s hard moral issues, the terms of the relationship are not ours to set.
So that they may look but not see, and hear but not understand. (Luke 8:10)
These words of Jesus are puzzling at first glance. Did he really mean that his reason for telling parables was so that
people would not understand them? Certainly not! That would be just plain cruel. No, Jesus wanted to reach
everyone. He told parables precisely because with their rich stories and familiar images, they are easier to
understand. Most of Jesus’ listeners weren’t schooled in Scripture. So he gave them simple stories they could relate
to, such as the parable of the prodigal son or this parable of the sower and the seeds, so that his teaching could find
a home in their hearts.
Today’s parable is especially important because it deals with the word of God, which is “able to save your souls”
(James 1:21). As he often did, Jesus was overdramatizing by using a little reverse psychology. If you tell someone
they may have difficulty hearing you, they will most likely perk up their ears when you speak. And since the very
subject of the parable is the importance of hearing, the more likely it is that we will really listen and become the
kind of “soil” that produces good fruit.
So how do we know if our ears are open? We know if the word we hear produces an effect, if our lives are
changing. The whole point of the parable is to bring us to obey God’s word. The root of the word obey means both
“to listen” and “to be persuaded.”
Today in your prayer time, try taking a “hearing test.” Read the parable out loud, slowly. Invite the Holy Spirit to
listen with you. Are there particular points where he is telling you, “Stop; pay attention”? Perhaps something you
read pricks your conscience. Perhaps something gives you a little sense of excitement or hope or direction.
Whatever happens, let that word take root. Let it be translated from a thought into an action. Then make a note of
what you have heard, and try to follow through on it. Try your best to approach it “with a generous and good
heart,” and you’ll find it bearing wonderful fruit in your life (Luke 8:15).
“Lord, help me to be an obedient servant who hears you clearly, not just with my ears, but with my whole heart.”

St. Michael's Annual Feast Day Praznyk - Sunday November 22, 2015 Divine Liturgy 4
p.m with Dinner to Follow at the Colonial Inn- Coniston Tickets are available from Bill or Marusia
Evanochko- 705.453-0026 $15.00 for adults Children under 12 - $5.00
Tickets will be made in advance only.
SINCEREST CONDOLENCES &PRAYERS :We extend our sincerest condolences & prayers to Fitzulak family
on the passing away of Kateryna Fitzulak. May her memory be eternal in God!
ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТ – Відійшла у вічність наша дорога парафіянка Пані Катерина Фітзуляк. Родині
складаємо наші співчування. Вічна ЇЇ Пам`ять.
ПОДРУЖЖЯ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ОБІТНИЦІ ЛЮБОВІ ТА ВІРНОСТІ
Святіший Отець зауважив, що сім’я живе обіцянкою любові й вірності, яку дають одне одному у подружжі
чоловік та жінка. Ця обітниця, у свою чергу, вимагає від подругів прийняти та виховати дітей, а

здійснюється вона у дбанні за похилими віком батьками, доглядом за кволими та слабкими членами родини
та у допомозі один одному у розвиткові особистих якостей і прийнятті власних обмежень.
Папа вказав також на те, що християнська сім’я не може замикатися сама у собі. Подружня обітниця
вимагає від подругів готовності розділити радості та болі інших матерів, батьків, дітей, дбаючи про людяне
співжиття та спільне добро усіх людей. Замкненість у собі означає для сім’ї смерть подружньої обіцянки,
від якої народилось подружжя і завдяки якій воно живе. «Ніколи не забувайте: ідентичністю сім’ї завжди є
обітниця, яка постійно поширюється, і не лише на всю родину, а також на все людство», – наголосив
Єпископ Рима.
Серед іншого, Папа зазначив, що в наш час не дуже шанується обітниця подружньої вірності. З одного
боку, це спричинене неправильним розумінням права на шукання власного задоволення, яке людина часто
шукає будь-якою ціною та у будь-якому зв’язку, як подружньому так і незаконному, виносячи на п’єдестал
незаперечний принцип особистої свободи. З іншого боку, пошана вірності послаблена також з тієї причини,
що люди ввіряють життєві взаємини та заангажування задля спільного добра виключно примусові, що
випливає з права. Але жодна людина не хоче, щоб її любили з примусу, з огляду на закон, чи з причини її
матеріальних благ. Любов, як також і дружба, характеризуються тим, що не відбирають свободу в людини,
яка любить. «Любов вільна, сімейна обітниця вільна!» — наголосив Папа, додаючи, що без свободи немає
дружби, немає любові, немає подружжя! Отже, свобода та вірність не протиставляються одна одній, а
навпаки, — підтримують одна одну як у міжлюдських, так і в суспільних стосунках.
На переконання Папи Франциска, вірність – це обітниця зусилля, яке бере на себе людина, зростаючи у
вільному послухові даному слову; вірність – це довіра, яку повинні поділяти всі сторони, і це надія, яку
плекають разом. Глава Католицької Церкви зазначив, що старші люди часто згадують ті часи, коли будь-які
домовленості можна було здійснити потиском рук, адже існувала вірність даному слову. І саме цей жест
подання руки один одному лежить в основі укладення подружнього життя, адже подаючи один одному
руку, чоловік бажає прямувати разом із жінкою протягом усього свого життя.
Далі Святіший Отець наголосив на важливості того, щоб у душі кожної людини оселилось «чудо» вірності.
Чудо, оскільки сила та переконливість вірності не перестають нас захоплювати та дивувати. «Пошана
даному слову, вірність обітниці, не можна купити й продати. Не можна до них примусити силою, але й
неможливо їх зберегти без зречень», – підсумував Святіший Отець, додавши, що ніяка інша школа, окрім
сім’ї, не може навчити правди про любов.
«Дорогі брати та сестри, необхідно привернути суспільну пошану вірності у любові», – наголосив ПАпа,
вказуючи на те, що не випадково принцип вірності обітниці у любові та передаванню життя вписаний у
створенні як вічне Боже благословення, якому ввірений світ.

НЕДІЛЯ, 15 ЛИСТОПАДА В 11:00 РАНО ВІДЗНАЧЕННЯ
ГОЛОДОМОРУЗапрошуємо всіх на коротку програму вшанування пам`яті жертв геноциду
українського народу, яке відбудеться в Українському Будинку Сеньйорів.
ГОЛОД 1932-33рр – є найтрагічнішою сторінкою в нашій українській історії. Це
дуже важливо, щоб ми продовжували пам`ятати і ніколи не забували про цю
трагедію.

НЕ БУДЬМО БАЙДУЖІ !

SUNDAY, NOVEMBER 15 – 11:00 am HOLODOMOR
REMEMBRANCE –
The Ukrainian Seniors Centre invites everyone to attend a short commemorative program
to honour the millions of victims of the 1932-33 Famine Genocide in Ukraine.
Let us remember, and pay tribute to the memory of those who died during this tragic
chapter in Ukraine’s history.

Полієлей

Хваліте ім'я Господнє, хваліте, слуги Господні Алилуя (3 р.).
Ви, що стоїте у храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Алилуя (3 р.).
Господи, ім'я твоє повіки, і пам'ять твоя, о Господи, від роду й до роду. Алилуя (3 р.).
Благословенний Господь із Сіону, що перебуває в Єрусалимі. Алилуя (3 р.).
Хваліте Господа, бо він добрий, – алилуя – бо милість його вічна. Алилуя (3 р.).
Розстелив землю над водами, – алилуя – бо милість його вічна. Алилуя (3 р.).
І визволив від наших гнобителів, – алилуя – бо милість його вічна. Алилуя (3 р.).
Прославляйте Бога небесного, – алилуя – бо милість його вічна. Алилуя (3 р.).
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