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Ф ОМИНА Н ЕДІЛЯ
В пам’ять створення Богом світу й людини, заповіджено було Господом в Старому Заповіті святкувати суботу, – сьомий день, в який “спочив Бог від усіх діл Своїх”, по слову Св. Письма. (Буття II,3) В Новому ж Заповіті, замість суботи, заповіджено в християнстві святкувати перший за нею день, в який воскрес з мертвих Ісус
Христос, і в пам’ять його Святого Воскресіння. Бо Воскресіння Христове стало початком відродження, якби
початком нового створіння роду людського для життя
вічного. Увесь Великодній тиждень, від першого дня
Пасхи, святкується, за уставом Св. Церкви, без перерви
як воскресний день, чому й звуться ці дні – “Світлий понеділок”, “Світлий вівторок”, “Світла середа” і т. д. А після цих Великодніх Світлих семи днів наступає знову
звичайне святкування в пам’ять Воскресіння Христа
тільки неділі в кожному тижні. І перша така неділя зветься Неділею Фоминою, або св. Апостола Фоми. Чому
так?
Тому, що в цей день, восьмий по Воскресінні Христа,
мала місце подія явлення Воскресшого Господа ученикам і ісповідання віри у Воскресіння Христа Апостолом
Фомою, який до того часу ще не вірив в це чудо з чудес
в історії світу.
Євангелист Іоан відмічає, що коли було перше явлення Воскресшого Христа ученикам Своїм, не було між
ними Фоми. (Іо. XX,24) Як видно з Євангелія, в характері
цього Апостола переважає дух повільности і зв’язаного
з нею недовір’я, скептицизму. Ця особливість переходила у впертість, властиву людям простого, але твердого,
чесного світогляду. Коли, наприклад, Христос ішов до
Юдеї, щоб воскресити померлого Лазаря, то Фома висловлює певність, що з цього нічого не буде доброго, і
тому каже ученикам: “Ходімо й ми, щоб умерти з
ним.” (Іо. XI,16) Коли Христос в прощальній бесіді з учениками перед Своїми стражданнями сказав: “Куди Я йду
знаєте і дорогу знаєте,” – Фома теж заперечив:
№ 17(18)
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“Господи, не знаємо, куди йдеш, і як можемо дорогу
знати?” (Іо. XIV,4-5)
Зрозуміло, що при такому духовному успособленні
Фоми, його особливо вразила хресна смерть Учителя:
він побачив в ній підтвердження попереднього свого
скепсису і тепер набрав переконання, що все кінчено,
надія на Месію-Учителя завела. Тому, думають, Фоми й
не було з учениками, коли перший раз по Воскресінні
явився їм Христос. Фома відстав від них, рішив, що нема чого вже бути їм разом та очікувати чогось; кожен повинен вернутися до свого власного окремого життя. Аж
ось, зустрівши інших учеників, Фома чує від них: “Ми
бачили Господа.” Ця раптова вістка показалась скептикові Фомі такою неймовірною, що він різко й рішучо заявив: “Доки не побачу на руках Його ран від цвяхів і не
вложу руки моєї в ребра Його, не йму віри.” (Іо. XX,25) З
останніх слів Фоми видно, що рана, списом воїна спричинена Господу на хресті, була глибокою.
Апостол Фома не закинув ученикам неправди їхньої
вістки; він припускає скоріше їхню помилку, що вони
прийняли когось за Господа, коли треба було змислово,
через почуття зору й дотику, переконатися, що це дійсно тіло Господа. Але від цього часу і він вже не кидає
спілкування з учениками. Вістку учеників йому так хотілось би перевірити; звідсіля бачимо, що в душі Фоми, в
глибині її далеко не вгасла віра в Учителя, йому жаль
розлучитися назавжди з тією вірою. І Господь іде назустріч такому стану душі, що хотіла б вірити, та поборюють її сумніви.
Через вісім днів, коли ученики були в горниці зібрані і
Фома теж з ними, через замкнені двері приходить до
них Ісус, став посередині і сказав: “Мир вам”. І зараз же
звертається до Фоми і каже: “Дай сюди палець твій і поглянь на руки Мої, і дай руку твою і вложи в ребра, і не
будь невірний, а вірний.” (Іо. XX,26-27)
Так на скептичні думки, на сумніви Фоми Господь відповідає йому його власними словами, якими Фома обу4
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мовлював в розмові з учениками свою віру у Воскресіння Учителя. Ясна річ, що вже одне знання Господом
сумнівів Фоми і повторення слів того сумніву повинні були так вразити його, що він запалав тепер вірою в чудо
Воскресіння Учителя. Чи дотикався Фома до ран Господа, чи вкладав він руку в ребра Його, не говорить про це
св. Євангеліє, а передає тільки його натхненне, на все
життя ісповідання: “Господь мій і Бог мій!” (Іо. XX,28) В
цьому гарячому викликові ап. Фома висловив не тільки
свою віру у Воскресіння Христа, але й віру в Його
Божество.
Господь, очевидно, прийняв цю віру, що так хиталась раніше всякими сумнівами. Але тут же Господь
сказав: “Ти увірував, бо побачив Мене; блаженні ті, що
не бачили і увірували.” (Іо. XX,29) В цих словах Господь
дав настанову й Фомі, і другим апостолам, і всім людям
на всі часи, що кращий шлях до віри і вищою є віра не
та, що шукає своєї підстави у змислах, в змислових вражіннях зору, слуху, дотику і т.п. Господь ублажає тих,
що “не бачили і увірували…” Апостол Павло саму віру
означає, що вона є основа того, на що надіємось, певність того, чого не бачимо. (Жид. XI,1) Чи поширення
віри Христової на землі було б можливим, коли б кожний вимагав такого ж запевнення для своєї віри у
Воскресіння Христа, як ап. Фома? Сама віра в існування
Боже має інші джерела і підстави, ніж людські обмежені
змисли. Бо Бог, як каже апостол Павло, “перебуває в
світлі неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані
бачити не може.” (1 Тим. VI,16)
Св. апостол Павло в знаменитій промові його перед
освіченими афинянами в ареопазі казав: “З одної крови
Бог створив увесь рід людський, щоб жили по всій поверхні землі, відміривши наперед призначені часи і границі мешкання їх, щоб шукали Господа, чи не відчують
його і чи не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з
нас, бо в Ньому живемо й рухаємось й існуємо, як і деякі з ваших поетів сказали: ми Його і рід.” (Діян. XVIII,26№ 17(18)
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28) Таке Богопізнання в тісному зв’язку стоїть з серцем
людини. Почуття живе, безпосереднє присутносте,
близькости Божої становить істоту віри в Бога.
Коли двом ученикам, що йшли з Єрусалима до села
Еммаус, з’явився по Воскресінні Христос, і вони, не впізнавши Його, ділилися своїм сумом, як заведені були їхні
надії на спасіння Ізраїля Месією Христом, Той подорожній сказав тоді до них: “О, нерозумні й мляві серцем,
щоб повірити всьому, про що говорили пророки.” (Лк.
XXIV,25) Не недостаток знання про месіянські пророцтва в Старому Заповіті був причиною того, що впали в
сумнів, як і Фома, ці ученики і в розчарування щодо їх
Учителя, а серце їх нерозумне і мляве, в якому не було
того горіння, того вогню сильної віри, щоб не сумніватися в правді пророцтв і щоб відчути вже тут присутність
Воскресшого Господа, як відчули вони і пізнали Його
потім, коли за столом, взявши хліб, Він благословив і,
розломивши, подав їм. (Лк. XXIV,30) Ще в покаяннім
псалмі Давида сказано: “Жертва Богу дух сокрушенний;
серця сокрушенного і смиренного Ти не відкидаєш, Боже.” (Пс. 50,17) І в Новозавітніх заповідях Христових
блаженства сказано: “Блаженні чисті серцем, бо вони
Бога побачать.” (Мтф. V, 8)
Митрополит Філарет, з клясичного катихизиса якого
навчалися в минулому основ віри православної цілі покоління по середніх школах у всіх слов’янських народів,
висловлював таку думку: “Оскільки твоя віра лише в
Слові Божому, в Символі Віри, остільки вона тоді належить Богові, Його проповідникам, пророкам і апостолам,
Отцям Церкви, але не тобі… Так віра є немов би завдаток, по якому треба одержати правдивий скарб, себто
живу силу віри. А як же її одержиш? Серцем, як говорить св. апостол: “серцем вірується для праведности.” (Римл. X,10)
Жони-мироносиці, прославленню яких св. Церква
присвячує неділю наступну по Фоминій, служать невмирущим прикладом віруючого серця. Вони не знали хи6

№ 17(18)

12 травня 2013

Катедральні Дзвони

тань і сумнівів, не переживали невіри у Воскресіння
Христа, раз тільки почули від ангелів вістку про Воскресіння Його й побачили перед собою Господа. І тому й
Господь не потрібував переконувати їх, як учеників, змислово; не казав їм: “Гляньте на руки Мої й на ноги Мої;
це Я Сам; доторкніться до Мене і розгляньте, бо дух тіла і костей не має; як бачите, Я маю.” (Лк. XXIV,39) Жінкам же Христос каже лише: “Радуйтеся!” Або: “Маріє!” І
цього досить було для її віри, досить для того, щоб вони, як Марія Магдалина, з радісним окликом: “Раввуні”,
тобто “Учителю”, падали до ніг Господа… Бо вони серцем, почуттям, палаючою любов’ю сприймали вістку про
Воскресіння Господа, а не критичним розумом, що й тут,
при чуді з чудес Божих, вимагає доказів. І тому жонам
першим явився по Воскресінні Своєму Христос, і вони ж
перші провістили ученикам Його про перемогу Христа,
Сина Божого, над смертю…
проф. І. Власовський
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T HOMAS S UNDAY
http://orthodoxengland.org.uk/sermthom.htm
The Sunday after Easter is called by Anglicans 'Low
Sunday'. There is a certain truth in this name, for no Sunday can be as high a day as Easter Sunday. On the other
hand, for Orthodox Christians, no Sunday can be called
low, for every Sunday is a feast of the Resurrection. This is
why in Russian the word for Sunday means 'Resurrection';
and this is why in Church English 'Sunday' is called the
Lord's Day, as in Greek.
In the Orthodox world, the Sunday after Easter is known
as 'Antipascha', which means the Sunday facing Easter, in
other words similar to a mirror, this Sunday reflects the light
of Easter. This is the light that we felt on Easter Night and
all of us who came to vespers every day this last week have
also seen and experienced that light, the light of Bright
Week.
But this Sunday is also known as 'Thomas Sunday'. Today we have heard the Gospel of Thomas and how he had
to feel and see Christ's wounds and the nail marks in His
body in order to believe. In the middle of the church we can
see the icon of this feast. It is a copy of a very ancient icon.
On it you can see Christ standing before the sealed doors
of which we have read and sung. He is surrounded by his
disciples, not yet enlightened by the Holy Spirit of Pentecost. And there to one side, we see the very young face of
His disciple Thomas peering at Christ's side. As a result of
Thomas' doubt, the phrase 'doubting Thomas' long ago entered the English language. His doubt of course is providential for us. Here we have proof of Christ's Resurrection. One
who disbelieved has come to belief. Thomas did not know
how the Resurrection was possible, and yet he saw and felt
it with his own eyes and therefore believed it, for it would
have been perverse to disbelieve. How can anyone now still
not believe in the Resurrection of Christ after the testimony
of Thomas?
8
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The Resurrection is the core of our Orthodox Christian
faith. It is why we are called Orthodox Christians. No-one
else in all history has risen from the dead, defeating death
through death. The Hindu gods failed, the gods of Greece
and Rome failed, Buddha failed, Mohammed failed, the
Popes of Rome failed, Luther failed, atheists and humanists
failed, even Moses and the whole Old Testament failed.
Christ alone did not fail. He rose from the dead, raising the
righteous with Himself. That is why we follow Him, calling
ourselves Christians.
Today we may even go a stage further than Thomas
and ask ourselves how it was that Christ in His risen body
passed through sealed doors? Clearly, He was not a ghost
– Thomas saw His wounds and the marks of the nails. Elsewhere in the Gospels, Christ eats. He had a real body and
yet He passed through sealed doors, just as He passed
through the rock sealing the tomb. It is clear that Christ's
risen body, though matter, material, is made of a spiritual
matter or material, unlike His old body.
We cannot understand this, for fallen human knowledge
or science cannot yet understand this. Although science
has learnt how to split the atom, it does not know how to put
atoms back together again. Worldly science is at heart destructive, whereas the science of the Gospel is constructive,
creative, resurrectional.
Thomas came to belief through this event of the Resurrection. He came to belief because he touched God, because God touched him. What does that mean for us, to
touch God and to be touched by Him? To touch God and be
touched by Him is to have some experience that takes us
beyond and outside ourselves, to something greater than
our little selves, to God the Creator. He is beyond our physical needs, our physical understanding, He alone can meet
our spiritual needs, vanquishing death.
There are many who touch God in some way, or rather
are touched by God. For example, some, especially mothers, are brought to touch God through the innocent smile
№ 17(18)
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and helplessness of a new-born child. Others are touched
by God through a sunrise over the sea, or a landscape, a
walk in the mountains, a piece of music, a church service, a
prayer. Sometimes people are touched by God inside a
church building, at other times outside a church building.
Whatever the situation, they are touched by God, either by
His presence in the world as Creator of all things, or else
through the presence in this world of His Body, the Body of
Christ, the Church, the very Body Who touched Thomas
and Who was touched by Thomas.
It can then safely be asserted that if we seek God, then
we touch Him and are touched by Him. And in that way the
dull, uncomprehending clay of our material being will be
made into spiritual matter and we too shall thus pass
through the sealed doors of our fallen hearts and minds and
bodies towards the light of faith and understanding.
If, on the other hand, if we do not seek to touch and be
touched by God, we shall continue to be dull, uncomprehending, sealed lumps of clay.
May we all seek God and be touched by the light of the
Resurrection of His Body, through the prayers of the Holy
Apostle Thomas.
Amen.

C REDIT C ARD D ONATIONS
We now accept credit card donations (AMEX, MasterCard, VISA) on our website: www.stvolodymyr.ca
Earn Air Miles, Canadian Tire dollars or Aeroplan points
when donating to Saint Volodymyr Cathedral.
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Наталія Турукало-Чагівець

Х РИСТОВЕ В ОСКРЕСІННЯ
По всій Україні
І на чужині
Великодні дзвони
Чути вдалині.
Люди йдуть до церкви,
Свічечки горять.
Господнього сина
Будуть звеличать.
Син Божий, єдиний,
Помилуй, прости.
Ми віруєм в тебе
Твої ми раби.
Ти рани смертельні
Терпів на землі,
Прийняв страшні муки
За наші гріхи.
Помилуй нас грішних,
Очисти серця.
В нас віра єдина
В Ісуса Христа.
Син Божий, єдиний
Піднявсь до небес!
Ісус – Син Господній
Воістину Воскрес!
Великодні дзвони,
Свічки горять,
В кошиках святкових
Божа благодать…
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
№ 17(18)

11

Cathedral Bells

May 12, 2013

Уляна Кравченко (1860-1947)

М ОЛИТВА

Мати Божа! Мати Божа!
Дай здоровля нашій нені!
І Тобі ми назбираєм
ярих квітів повні жмені...
Зберемо дзвінки лілові,
що найкращі у діброві, –
нарвемо волошків в полі...
Мамочці дай щастя – долі!
Приберем Твою ікону
у барвінок – у зелений,
тільки дай вдовілля –
щастя нашій нені, нашій нені.
На землі одна лиш Мати!
Ти нам Мати там – у небі!...
Ти рятуй матусю нашу
в небезпеці і в потребі…
Серце наше – наші квіти –
віддамо Тобі в любові;
захищай матусю нашу
під святим своїм покровом!
Коломия, 1932 р.
12
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Dennis Hunkewich Hunt

201 3 A NNUAL R EPORT
OF THE S CHOLARSHIP C OMMITTEE
In 2011, the board of Directors of St. Volodymyr Cathedral of Toronto established an annual scholarship program
and designated the St. Volodymyr Cathedral branch of the
Order of St. Andrew to be the stewards of these scholarships.
The St. Volodymyr Cathedral of Toronto Scholarship
program is designed to assist students to achieve their academic, professional and community leadership goals. It also
intends to help build a commitment to the growth and preservation of the Canadian Ukrainian heritage.
The scholarship program is open to exceptional post
secondary school students who are members in good
standing of a Ukrainian Orthodox Church within the Ukrainian Orthodox Eastern Eparchy of Canada. The theology
scholarship is open to Ukrainian Orthodox Theology students across Canada.
The scholarship committee and the board of directors
approved that the 2013 categories be:



Post Secondary Studies (4) scholarships of $1000 each;
Theology Studies (2) scholarships of $1000 each.

On March 24, 2013 four scholarships were awarded at
the St. Volodymyr Cathedral of Toronto annual meeting.
The scholarship recipients for 2013 are:
Stefan Ivan Holuk
Stefan is a member of St. Volodymyr Cathedral of Toronto, normally attending the Oakville All Saints Chapel. He
is currently attending the University of Toronto where he is
working towards a degree in Mechanical Engineering.
Stefan is in his 4th year of studies and is an honours student
earning first class honours. Stefan’s grades have earned
№ 17(18)
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L-R: Oleh Marianchuk, Stefan Holuk, Natalia Sandul, and Dennis
Hunkewich Hunt Chairman. Regrettably absent: Michael Pryszlak.

him a position on the Dean’s list and a standing of 12th in
his class of 193. He has been a student at St. Vladimir’s for
the past four years. He is a member of the University of Toronto Ukrainian Club and has been a Don at the St. Vladimir Residence. He is interested in learning about and maintaining his Ukrainian culture and traditions.
Oleh Marianchuk
Oleh is a member of St. Volodymyr Cathedral of Toronto
where he is active in church activities and regularly assists
the priests at religious services. He is currently studying Human Biology and Psychology studies at the University of
Toronto and has been accepted into the Masters of Business Innovation program commencing in the fall of 2013.
Oleh volunteers and serves on the executive on the UofT
Ukrainian Students Club. An honours student Oleh has consistently maintained exceptional grades while being exceptionally busy in both his academic and personal life.
14
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Michael Pryszlak
Michael is a member of St. Volodymyr Cathedral of Toronto, attending The All Saints of Ukraine Chapel in Oakville. He is a fourth year student at the University of Toronto
studying a double major in Cell and Molecular Biology and
Human Biology. His goal is to complete a Masters of Science degree and then earn a PhD or MD. He is an exceptional scholar maintaining honours in all subjects. He is active in all aspects of his life and presents exceptional references where he is highly regarded. Michael is recognized
as inquisitive, intelligent and dedicated.
Natalia Sandul
Natalia is a member of St. Demetrius Ukrainian Orthodox Church, Toronto. She is currently studying at the Faculty of Music in The Concurrent Teacher Education Program at the University of Toronto. Natalia is in her 5th year
of studies maintaining an honours grade average. An accomplished pianist she is in the top ranks of music education graduates. Natalia is a music teacher with CYM, a
member of Ukraine Dance school and a member of the St.
Demetrius Church choir. One of her goals is to open a
Ukrainian Music Academy where students could learn
about Ukrainian music and Ukrainian music, culture and the
Ukrainian heritage would be promoted.
We congratulate all of the 2013 scholarship recipients
and wish them all the best in all of their future endeavors.
The St. Volodymyr Scholarship Committee members for
2013 were: Reverend Father J. Buciora, Dennis Hunt, Nick
Mishchenko, and Walter Chewchuk.
For 2014 there are no changes to the scholarship criteria or requirements, however all of the scholarships awards
have been increased to $1500 each. Information and application forms for all scholarships is available on the Cathedral website at: www.stvolodymyr.ca/scholarship.html
Inquiries may be made at: scholarship@stvolodymyr.ca
The deadline for the 2014 scholarship application is Saturday, February 1, 2014.
№ 17(18)
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Братство свв. Кирила і Мефодія
Fellowship of Sts. Cyril and Methodios
St. Volodymyr Ukrainian Orthodox Cathedral
406 Bathurst Street Toronto, Ontario, M5T 2S6

2013 Fellowship
Bursary Program
Фінансова допомога
для православної молоді.
Financial assistance
for Ukrainian Orthodox youth.
Аплікації можна набути в канцелярії.
Applications are now available online at:
www.scmfellowship.com
For more information email:
bursary@scmfellowship.com
Applications due: May 31, 2013.

16

№ 17(18)

12 травня 2013

Катедральні Дзвони

Join us for the
15th Annual
Charity Golf
Tournament
Tuesday
June 18, 2013.
Fellowship of Sts. Cyril and Methodios
Indian Wells Golf Club, Burlington, Ont.
5377 Walkers Line • north of Highway 5
Dinner
St. Volodymyr Cultural Centre
1280 Dundas Street West
Oakville, Ontario
Cost
Golf, Lunch & Ukrainian Banquet – $150.00
Dinner only – $35.00
To sign up, please download
the Player Registration Form here:
www.scmfellowship.com/2013GolferRegistrationForm.doc
Also, we are looking for tournament or hole sponsors.
№ 17(18)
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ПОЖЕРТВИ - DONATIONS
Sotnyk Nina ( in memory of N. Konopud) ................................................ 25
Kysym Mychael ....................................................................................... 60
Trochluk Natalka (in memory of husband Andrij
his parents Fedora and Forgiy) ......... 600
Trochluk Natalka. (in memory of parents Pavlo & Anna Myskiv) ........... 400
Trochluk Natalka—carols......................................................................... 75
Trochluk Helen (in memory of Andrij & Ivan Trochluk)........................... 250
Sotnyk Nina (in memory of husband Mykola and parents Mychajlo
& Uliana, brothers Ivan & Ihnat – for Choir) ........... 100
Rawrysz Hryhorij (for Ukrainian Women’s Assos. of st. Olha) ............... 250
Ukrainian Women’s Assos. of st. Olha (chairs for Chapel) .................... 300
Kuryliw Valentyna (Church Choir)............................................................ 50
Dr. Rewa George & Oksana (in memory of P. Spinatch)....................... 100
Dr. Rewa George & Oksana (Chapel Fund) ......................................... 100
Haluk Oleg............................................................................................. 100
Koltun, Bateman-Soda........................................................................... 100
Lobodowsky V. ...................................................................................... 100
Nosijewich Oktowian & Olha ................................................................. 250
Maller Olga .............................................................................................. 40
Serdyuk ................................................................................................. 500
Kereliuk Adele (in memory of husband William Kereliuk) ........................ 50
Budrevych Valentyna (in memory of Nina 40th day)................................ 20
IN MEMORY OF IVAN SHABOTYNSKY
Sotnyk Nina ............................................................................................ 25
Wedmid Alex ......................................................................................... 100
Bilasz Fred & Family................................................................................ 50
УСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРЕ СПАСИБІ
ТА БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ
18
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Eastern Eparchy
His Grace ANDRIY
Bishop of Toronto
and the Eastern Eparchy
905-206-9372
905-206-9373 (fax)
bishopandriy@yahoo.com

Organizations
Parish Council
Walter Chewchuk
President
416-603-3224
office@stvolodymyr.ca
Order of St. Andrew
Walter Chewchuk
416-603-3224
St. Volodymyr
Brotherhood
Walentina Rodak
416-255-8604
Ukrainian Women’s
Association of Canada
Vera Melnyk
416-534-0633
“Golden Age”
Women’s Fellowship of
Sts. Joachim and Anna
Lydia Oleshnia
416-483-2596
Просимо негайно
повідомити Отця,
коли хтось із наших
парафіян або прихожан
перебуває у лікарні або
потребує необхідної
пастирської опіки.

Fellowship of
Sts. Cyril & Methodios
Oleg Holowaty
Ukrainian School
Tatiana Sunak
416-565-5125
Parents’ Committee
Lydia Kyskyra
416-837-3086
Tytar
416-603-3224

Cultural Centre
905-847-6477
Peter Bayrachny
416-622-8497
Expressions in Art
Olya Janschula
416-622-4494
St. Volodymyr
Cemetery
905-827-1647
Please inform the
Priest immediately
in the event that any
of our church members
find themselves in the
hospital or in need of
spiritual guidance.

Available online: www.stvolodymyr.ca

SCHEDULE

OF

SERVICES

PASTORAL SERVICES • M AY 11-18: F R . B. S ENCIO  905-238-0132
May 12, Sunday
APOSTLE THOMAS SUNDAY
ТОМИНА НЕДІЛЯ
PROVODY/ПРОВОДИ

9:00 a.m.

Liturgy and
Memorial Service/
Літургія і Панахида

1:30 p.m.

• ST. VOLODYMYR
CEMETERY

1:30 p.m.

• YORK
CEMETERY

4:00 p.m.

• PROSPECT
CEMETERY

BY APPOINTMENT

May 15, Wednesday

6:00 p.m.

• PARK LAWN
CEMETERY
Akathist/Акафіст

PASTORAL SERVICES • M AY 18-25: F R . J. B UCIORA  905-855-7757
May 18, Saturday

6:00 p.m.

Vespers/Вечірня

May 19, Sunday
MYRRH-BEARING WOMEN
НЕДІЛЯ МИРОНОСИЦЬ

10:00 a.m. Liturgy/Літургія

May 22, Wednesday

6:00 p.m.

Akathist/Акафіст

PASTORAL SERVICES • M AY 25 – J UNE 1: F R . B. S ENCIO  905-238-0132
May 25, Saturday

6:00 p.m.

Vespers/Вечірня

May 26, Sunday
PARALYZED MAN
НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО

10:00 a.m. Liturgy/Літургія

May 29, Wednesday

6:00 p.m.

Akathist/Акафіст

PASTORAL SERVICES • J UNE 1-8: F R . J. B UCIORA  905-855-7757
June 1, Saturday

6:00 p.m.

Vespers/Вечірня

June 2, Sunday
SAMARITAN WOMAN
НЕДІЛЯ САМАРЯНКИ

10:00 a.m. Liturgy/Літургія

