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Confession:
Сповідь:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick.

before liturgies or upon request.
перед св. Літургією і за домовленням.
by prior arrangement through the parish office.
Please notify the office if a member of your family is in the hospital, or if you know
someone who needs a visit.

Неділя Розслабленого –May

15th , 2011 – Sunday of the Paralytic

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
CHRIST IS RISEN!
TRULY HE IS RISEN !
Прокімен (глас 1): Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на тебе (Пс
32,22).
Prokimenon (tone 1): Let Your mercy, O Lord, be upon us as we have hoped in You
(Ps 32:22).

Propers for the Divine Liturgy: Page 524

Prayer Intentions
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

9:30 +Mary Zawierzyniec 40th Day
9:30 + Mary Bajus 40th Day
6:00 pm +William Gaba - family
6:00 +Mildred Adams
6:00 Divine Liturgy
6:30 Moleben to Mother of God

Bring Life to Interpret Christian Story and Christian Story to Interpret Life
Bringing life to interpret Christian Story means that we draw upon our whole life in the world to help us figure out what the
Story means for now. This guideline advises that we ask reflectively, What does life help us to find in Christian Faith? and what does
Christian Faith help us to find in life? This amounts to a kind of conversation between the faith Story and our lives in the world.
As always in efforts to make good judgements, whether looking at life, or to Christian faith, or mediating a conversation
between them, we have the "built-in" human guidelines of: (a) "what makes sense" in that it is coherent?; (b) "what rings true" to
life and lived experience?; (c) "what will be best" for human well-being?
By "life" here I mean everything about us—all our experiences and actions, thoughts and feelings, wisdom of mind and body, as
well as what's going on in the community, society, and culture around us. In point of fact, we always bring our lives—with their
wisdom and blind spots, healthy passions and distorting prejudices—to interpret everything. But we are often unconscious of our
personal perspective. This guideline recommends that we become conscious of what we bring to interpret Christian Story. I can think
of three reasons why this consciousness is important.
First, because God is ever present in our daily lives, revealing God self in our ordinary experiences and gracing us to respond.
Discerning our faith requires paying attention to what God is revealing through the everyday, and bringing this wisdom to
reread scripture and tradition. God's present invitation is precisely what we must discern in the light of Christian Story. So, bringing our
own stories—our experiences and activities, the reflections of our minds, the feelings of our hearts, the world of our culture and
society—to interpret Christian Story seems imperative if we are to recognize God's wordier now.
Second and closely related, if we Christians are to live our faith—more than just analyze it—we must look through our own lives
toward Christian Story, and through Christian Story toward our own lives. How else can Christians be Christian except by looking at
their lives and their faith and putting the two together? Standing back from Christian Story to view it "objectively"—trying to exclude
our personal experiences—might appear more scholarly, but at best the interpretation will go to our heads. Christian Story is
more likely to go to our hearts and hands if we consciously bring our lives to interpret it.
PARISH COUNCIL MEETING – Wednesday, May 26 at 7 pm.

Church Spring Cleaning: Thank you to everyone for your good works in stewardship, with your gift of time to
God in helping to clean our Church, God’s home, for the May Spring cleaning. May God bless you generously!
Volunteers Required at the Samaritan Center: Volunteers are required to assist with serving meals, bussing
tables, washing dishes and cleaning up at the Samaritan Center on Tuesday evenings from 5:30 pm to 8:00 pm. A
commitment of one (or more) Tuesdays a month would be most welcome. Young, adults and college age persons
are especially invited to join us. Contact Robert Leblanc at 705-523-3785

All parishioners are invited to attend the Jewellery Crafting Workshop in preparation for the annual Summer
Fair. The workshop will be held on Tuesday, May 17, 2011 at 6:00 pm.
SUMMER SCHEDULE CHANGE –From June 5th we begin the Summer Schedule. The Divine Liturgy on
Sundays will be at 9:00 am in Ukrainian and 10:30 in English. In addition to these changes, there will be no
Divine Liturgy at 4 pm on Saturdays for the months of June, July and August. The Divine Liturgy will be
celebrated in Coniston at 4pm on Saturdays at St. Michael’s Ukrainian Catholic Church.
ЛІТНИЙ ЧАС – від 5 червня переходимо на літний час богослужень. Служба Божа в неділю о год 9 ранку і
1030 ранку. Літургії в суботу не буде від 5 червня до 3 вересня. Літургія буде служитися в Коністон о год 4
у суботи.
СХОДИНИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ- відбудуться у четвер 26 травня о год 7 вечором.
6-7 травня 2011 року Архиєпископ Іван (Мартиняк), Митрополит Перемисько-Варшавський та Владика Володимир
(Ющак), єпарх Вроцлавсько-Гданський взяли участь у святкуваннях подвійного ювілею: 75-ліття від Дня народження
та 25-ліття з дня єпископської хіротонії Преосвященішого Владики Юліяна Вороновського, першого єпарха
Самбірсько-Дрогобицької єпархії. З владиками на святкування прибули о. Богдан Круба, опікун чудотворної ікони
Ярославської Божої Матері «Милосердія двері» і настоятель храму Переображення Господнього в Ярославі, а також
о. Павло Поточний - віцеканцлер Перемисько-Варшавської архиєпархії.
Дорога до Дрогобича почалась в п'ятницю, 6-ого травня. Після в'їзду в Україну Архиєпископ Іван розказував про своє
родинне село Спас, що знаходится на самбірщині. У ньому він народився і прожив перші роки життя, аж до виїзду до
Польщі. З кожним кілометром, який наближав нас до Старого Самбора назви місцевостей ставали щораз ближчими і
нагадували минулі часи нашого Владики. Першим місцем зупинки в Спасі було кладовище, на якому спочивають,
очікуючи воскресіння рідні Митрополита Івана. Над гробами померлих зазвучало радісне Христос Воскрес. «Їдемо
дальше, повертаємо вправо, а тепер вліво – вказує дорогу Владика Іван – ось моя хата!» Невелика бойківська хатина,
синього кольору, дах вкритий бляхою. На зустріч несподіваним гостям вийшов родич Преосвященного Владики.
Після сердечного привітання запросив нас до будинку, розказав про минуле і сьогодення. Перед нашим
Митрополитом відродилися хвилини дитинства, згадки про сусідів, товаришів і рідних, перед очима стали минулі
події.
Прощаємось з рідною хатою Владики і їдемо в напрямку Дрогобича. Перетинаючи територію СамбірськоДрогобицької єпархії, виринає згадка великої передвоєнної Перемиської єпархії, яка нараховувала понад 1 000 000
вірних, біля 1 000 священиків. Перед очима стає велич кривди і злодіяння, вчиненого нашій Церкві. Однак, дивлячись
в майбутнє з надією, помітно розвиток окремих нових єпархій, які «зродила» мати Перемиська.
На порогах управління Самбірсько-Дрогобицької єпархії вітає нас преосвященний Ярослав (Приріз) – єпископ
помічник. Після привітання - зустріч під час вечері з Владикою ювіляром Юліяном Вороновським. Зібрані владики,
отці і сестри монахині заспівали Владиці Юліяну радісне многая літа – Христос Вокрес. Кожний з учасників зустрічі
отримав пропам'ятну книжку «Нехай буде воля Твоя». Видання розповідає про життєвий шлях єпископа Юліяна,
життя якого тісно переплелось зі страждальними сторінками підпільної Української Греко-Католицької Церкви.
В день святкувань, в суботу, 8 травня до Катедрального собору Пресвятої Тройці приїжджаємо біля 10.00 год. - одні з
перших. Прибули також на святкування майже всі єпископи з України, а також Владика Петро (Крик) –
апостольський екзарх для українців-католиків у Німеччині і Скандинавії. Присутнім на урочистостях був також
Патріарх Святослав. Привітальне слово після прочитання Євангелія промовив Блаженніший Любомир, котрий
віддавна знає владику Юліяна. «Ми прийшли сюди сьогодні, щоб привітати Преосвященнішого Владику Юліяна
Вороновського. Його можна представляти у різний спосіб: як богослова, дипломата, адміністратора, однак усе це
лише штрихи до портрету. Не можу сказати, що дуже довго його знаю, але на підставі того, що я мав нагоду побачити
власними очима і почути про нього від інших, з певністю кажу – це особа дуже лагідна, з батьківським ставленням до
всіх людей». Наприкінці свого звернення Блаженніший Любомир закликав усіх не дивитись на владику Юліяна як на
«портрет», життям якого приємно милуватись, але поглянути на нього як у «дзеркало». Відтак потрібно спитати себе:
яким я бачу себе у цьому дзеркалі? Чи готові ми боронити віру своїм життям і його покласти на служіння Богові та

ближнім? «Моліться за нас, дорогий Владико!» - цими словами Блаженніший Любомир закінчив своє батьківське
слово.*
Після завершення Божественної Літургії ювіляра привітав Святіший Святослав, який навчався у Львівській Духовній
Семінарії за часів ректорства владики Юліяна. До того ж владика посвятив Патріарха Святослава у чин піддиякона та
був співсвятителем під час його єпископської хіротонії. «Постать владики Юліяна – це приклад доброго батька», зазначив Глава УГКЦ. На підтвердження своїх слів Блаженніший Святослав розповів історію зі свого студентського
життя: «Улітку 1993 року, коли я був студентом Львівської Духовної Семінарії, ми з семінарійним хором їхали до
Польщі. Коли ми прибули на кордон, з'ясувалось, що з моїм паспортом щось негаразд. Тим часом усі студенти уже
пройшли паспортний контроль. Я журився, що мені ніхто вже не допоможе, адже я залишився сам. І тут з іншого
боку кордону повертається до мене владика Юліян. Він обійняв мене і сказав: «Сину, не переживай – усе буде
добре!» Я думав, що владика жартує. Проте прикордонник, побачивши, що владиці-ректору настільки залежало на
цьому загубленому семінаристові, зробив «маленьке чудо» - пропустив мене. І владика урочисто за руку перевів мене
на інший бік кордону... Коли мене нещодавно Синод нашої Церкви обрав Главою УГКЦ, владика Юліян підійшов до
мене і сказав ті ж повні батьківської любові слова: «Сину, не переживай – усе буде добре!». Відтак Блаженніший
додав, що з роками знайомства з єпископом Юліяном (Вороновським) він постійно переконувався: для владики
важливий кожен священик, диякон та вірний його єпархії.*
Святкування Владики Юліяна завершились святковим обідом, який став нагодою для нових знайомств і розваг.
Дорога до Перемишля, хоча в дощовій і холодній аурі, то з великим теплом і радістю в серцях, пройшла дуже
швидко.
На многая літа Владико Юліяне!!!

