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НЕДІЛЯ 6-та. ПО ПАСЦІ. ГОЛОС-5. ПРО СЛІПОГО.
6-th. SUNDAY OF PASCHA. TONE-5. SUNDAY OF THE BLIND MAN.

Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!
Christ is Risen! Indeed He has Risen!

Please let Father Volodymyr know of anyone who is in the
hospital or is convalescing at home or if you may, for any other
reason, wish to have a visit from Father please call (306) 5815600.

Orthodox faith teaches us the importance of interceding on behalf of others through
Prayer. In our prayers today please remember the following faithful who are
hospitalized, convalescing or ill: Individuals will be kept on the prayer list for one month.
Madeline (0604)
Doug 0604
Gladys 0604
William O 0604
Jim 0604
Ksenia 0604
Donna 0604
Anne 0604)
Diana Ov 0604
WallyK 0604
Sophie 0604
Mary R 0604
Bill D 0604
Bill B0 604
Orest 0664
Steve 0604
Edward B 0605
Fr. Patrick64
Andrea 0604
Bill Ber 0604
Stan G 0604
Marge 0604
Vasyl 0504
Fr. Nazari 0504
Fr. Oleksandr604
Bill W 0604)
Anne W060
Georgina M 0604
Kim 0604
Eunice 0604
g
Jean T 0604
Larissa C 0604
Fr. Taras 05604
Nick 0604
Eileen G 0604
John S 0604
And those in care homes or similar situations:
Carolina Miller
Bill Warnyca
Larry Trafananko
Christina Spak
Doreen Kuyek
(Please let Bulletin Editor Yaroslaw Lozowchuk (306-501-9200) know if there are others
who we should pray for.)
We pray for peace in Ukraine. Вічна Пам'ять! Memory Eternal to all (11,000 plus) who
died in the conflict in Ukraine and we pray for the healing of the 20,000 maimed these
past weeks and months.
Let us also remember in prayer the needs of those suffering from:
•
persecution and forced migration of the Muslim Rohingya minority
by the State of Myanmar.
•
starvation facing the people Sudan and Yemen.
•
The continuing horrible destruction in Syria and the Middle East.
•
Let us also pray that the Lord bless the ministry in our midst of our new
pastor.
•
We thank God – the Holy Trinity for the blessed decision of the
Patriarch of Constantinople to grant autocephaly to the Ukrainian Orthodox Church – an
answer to prayer of the Ukrainian people over the last number of centuries.
•
We pray that the Holy Spirit guide the newly instituted
autocephalous Orthodox Church of Ukraine in its formation and that it truly become a
beacon of God’s love in the world in the 21st Century.
•
We pray that the Lord bless the newly elected President of Ukraine
with wisdom and virtue.
•
We pray for all the souls of all the Christians who died at Easter
Service as a result of a terrorist attack and for the speedy healing of all the injured and
that the Lord bless their families with his Grace at this time of great loss.
•
We pray for all those that lost their lives resulting from the
hurricanes -cyclones in Mozambique and Indiа.

FROM the Church Fathers and Mothers
“The psychological trials of dwellers in the last times will be equal to the physical trials of the
martyrs. In order to face these trials, we must be living in a different world.” - Father Seraphim Rose
“Does a phobia or disappointment get a hold of you? Turn to Christ. Love him in simplicity, with
humility, without demands and He will free you.” - St Porphyrios

TROPAR IN TONE 5
Let us, the faithful, praise and worship the
Word, co-eternal with the Father and the
Spirit, born for our salvation of the Virgin.
For in His Good Will He was lifted up on the
Cross in the flesh to suffer death and to raise
the dead by His glorious Resurrection.

ТРОПАР НА ГОЛОС 5
Співбезпочаткове Слово Отцеві і Духові, від Діви
народжене на спасіння наше, оспівуймо, вірні, і
поклонімося, бо Він благозволив Тілом зійти на
хрест і смерть перетерпіти, і воскресити померлих
славним Воскресінням Своїм.

GLORY to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit.
KONDAK OF THE BLIND MAN IN
TONE 4
I come to You, my Christ, blind from birth in
my spiritual eyes, and call to You in
repentance: You are the most radiant light for
those in darkness.

СЛАВА Отцю і Сину і Святому Духові.
КОНДАК СЛІПОГО НА ГОЛОС 4
З осліпленими душевними очима до Тебе, Христе,
приходжу, як Сліпий від народження, в покаянні
взиваючи до Тебе. Ти Світло пресвітле для сущих у
темряві.

NOW AND FOREVER and to the ages of
ages. Amen.
KONDAK OF PASCHA IN TONE 8
You did descend into the tomb, O Immortal
One and destroyed the power of Hades. You
did arise a victor, O Christ God, proclaiming
to the Myrrh- Bearing Women, “Rejoice”! You
granted peace to Your Apostles and bestowed
Resurrection upon the fallen.

І НИНІ і повсякчас і на віки вічні, Амінь.
КОНДАК ПАСХИ НА ГОЛОС 8
Хоч і до гробу зійшов єси, Безсмертний, проте
пекельну переміг Ти силу, і воскрес єси, як
переможець, Христе Боже, щo жінкам мироносицям
сказав, “Радуйтеся”, і спокій дарував Твоїм
Апостолам, а впавшим, подав воскресіння.

ПРОКИМЕН НА ГОЛОС 8

PROKIMEN IN TONE 8

Sing praises Pray and give glory to the Lord
our God.

Помоліться і хвалу віддайте Господеві Богу нашому.
Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Ім’я Його.

In Judah God is known; His Name is great in
Israel.

Апостол - Epistle
Діянь 16:16-34
Читання книги Діяння святих апостолів.
Так сталося, що коли ми йшли до місця молитви, нам зустрілася дівчина-рабиня. Вона була
одержима духом , який давав їй силу передбачати майбутнє. Роблячи це, вона приносила
величезний прибуток своїм господарям. Дівчина ходила за Павлом і всіма нами, вигукуючи:
«Це слуги Всевишнього Бога! Вони провіщають вам шлях до спасіння!» Так тривало багато
днів, і Павла це почало турбувати. Тож він обернувся й промовив до духа: «Наказую тобі
іменем Ісуса Христа, вийди з неї!» І він негайно вийшов з дівчини.
Коли її господарі побачили, що їхнім сподіванням на прибуток прийшов кінець, вони схопили
Павла та Силу й потягли їх на базарну площу, а там передали владі. Коли вони

привели Павла та Силу до міської влади, то сказали: «Ці люди — юдеї, вони каламутять усе
місто! Вони проголошують звичаї, які для нас, римлян, є протизаконним прийняти або
дотримуватися». Натовп приєднався до їхніх звинувачів. Володарі міста зірвали з апостолів
одяг і наказали їх побити. Тяжко побитих, їх кинули до в’язниці й наказали вартовому пильно
стерегти їх. Діставши такий наказ, він посадив апостолів у внутрішню камеру, а ноги їхні забив
у колодки. Близько опівночі Павло й Сила молилися й співали гімни Богу, а інші в’язні
слухали їх. Зненацька стався сильний землетрус, аж захитався фундамент в’язниці. Всі двері
раптом розчинилися, а кайдани з усіх в’язнів попадали. Вартовий прокинувся й, побачивши
відчинені двері в’язниці, вихопив меча. Він хотів вбити себе, вважаючи, що в’язні втекли, та
Павло голосно гукнув: «Не губи себе! Ми всі тут».Тоді вартовий наказав принести світло й
кинувся всередину. Затремтівши зі страху, він упав на коліна перед Павлом та Силою. А потім
вивів їх і сказав: «Добродії, що мені робити, щоб здобути спасіння?» Вони відповіли: «Вір у
Господа Ісуса, і ти будеш спасенний — ти й твої домашні». І апостоли розповіли Слово
Господнє йому й усім іншим, хто був у тому домі. Тієї нічної години вартовий узяв їх, обмив
їхні рани, й тут же його самого і його родину охрестили. Він привів Павла й Силу до своєї оселі
і дав їм поїсти. Він, і вся його родина раділи, бо повірили у Бога.

Acts 16: 16-34
The reading of the Acts of the Holy Apostles.
Once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by
which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune-telling.
She followed Paul and the rest of us, shouting, “These men are servants of the Most High God, who
are telling you the way to be saved.” She kept this up for many days. Finally Paul became so annoyed
that he turned around and said to the spirit, “In the name of Jesus Christ I command you to come out
of her!” At that moment the spirit left her.
When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and
dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrates
and said, “These men are Jews, and are throwing our city into an uproar by advocating customs
unlawful for us Romans to accept or practice.”
The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be
stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison,
and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them
in the inner cell and fastened their feet in the stocks.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were
listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison
were shaken. At once all the prison doors flew open, and everyone’s chains came loose. The jailer
woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself
because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, “Don’t harm yourself! We are all
here!”
The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them
out and asked, “Sirs, what must I do to be saved?”

They replied, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved—you and your household.” Then they
spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night the
jailer took them and washed their wounds; then immediately he and all his household were baptized.
The jailer brought them into his house and set a meal before them; he was filled with joy because he
had come to believe in God—he and his whole household.
ALLELUIA IN TONE 8
Look upon me and have mercy on me. Alleluia.
Direct my steps according to Your Word. Alleluia.

АЛИЛУЯ НА ГОЛОС 8
Зглянься на мене й помилуй мене.
Алилуя.
Стопи мої спрамуй за словом Твоїм.
Алилуя.

Євангелія – Gospel
Євангеліє від Йоана – 9:1-38
Одного разу Ісус проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження.
І спитали Його учні Його, говорячи: Учителю, хто згрішив: чи він сам, чи батьки його, що сліпим
він родився? Ісус відповів: Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому.
Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жаден
нічого не зможе виконувати. Доки Я в світі, Я Світло для світу. Промовивши це, Він сплюнув на
землю, і з слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом, і до нього промовив: Піди,
умийся в ставку Сілоам визначає це Посланий. Тож пішов той і вмився, і вернувся видющим... А
сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили: Чи ж не той це, що сидів та
просив? Говорили одні, що це він, а інші казали: Ні, подібний до нього. А він відказав: Це я! І
питали його: Як же очі відкрились тобі? А той оповідав: Чоловік, що Його звуть Ісусом, грязиво
зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав: Піди в Сілоам та й умийся. Я ж пішов та й умився, і
став бачити. І сказали до нього: Де Він? Відказує той: Я не знаю. Ведуть тоді до фарисеїв того, що
був перше незрячий. А була то субота, як грязиво Ісус учинив і відкрив йому очі. І знов запитали
його й фарисеї, як видющим він став. А він розповів їм: Грязиво поклав Він на очі мені, а я
вмився, та й бачу. Тоді деякі з фарисеїв казали: Не від Бога Оцей Чоловік, бо суботи не держить.
А інші казали: Як же чуда такі може грішна людина чинити? І незгода між ними була. Тому знову
говорять сліпому: Що ти кажеш про Нього, коли очі відкрив Він тобі? А той відказав: Він Пророк!
Юдеї проте йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того
прозрілого. І запитали їх, кажучи: Чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як
же він тепер бачить? А батьки його відповіли та сказали: Ми знаєм, що цей то наш син, і що він
народився сліпим. Але як тепер бачить, не знаємо, або хто йому очі відкрив, ми не відаємо.
Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе...Таке говорили батьки його, бо боялись
юдеїв: юдеї бо вже були змовились, як хто за Христа Його визнає, щоб той був відлучений від
синагоги. Ось тому говорили батьки його: Він дорослий,
його поспитайте. І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому: Віддай хвалу
Богові. Ми знаємо, що грішний Отой Чоловік. Але він відповів: Чи Він грішний не знаю. Одне
тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу!... І спитали його: Що тобі Він зробив? Як відкрив тобі
очі? Відповів він до них: Я вже вам говорив, та не слухали ви. Що бажаєте знову почути? Може й

ви Його учнями хочете стати? А вони його вилаяли та й сказали: То ти Його учень, а ми учні
Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся Оцей, ми не відаємо. Відповів
чоловік і сказав їм: То ж воно й дивно, що не знаєте ви, звідки Він, а Він мені очі відкрив! Та ми
знаємо, що грішників Бог не послухає; хто ж богобійний, і виконує волю Його, того слухає Він.
Відвіку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. Коли б не від Бога був Цей, Він
нічого не міг би чинити. Вони відповіли та й сказали йому: Ти ввесь у гріхах народився, і чи тобі
нас учити? І геть його вигнали.
Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть, і, знайшовши його, запитав: Чи віруєш ти в Сина
Божого? Відповів той, говорячи: Хто ж то, Пане, Такий, щоб я вірував у Нього? Промовив до
нього Ісус: І ти бачив Його, і Той, Хто говорить з тобою то Він!... А він відказав: Я вірую, Господи!
І вклонився Йому.
Gospel of Saint John 9:1-38
As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, “Rabbi, who sinned, this man
or his parents, that he was born blind?” “Neither this man nor his parents sinned,” said Jesus, “but this
happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works
of him who sent me. Night is coming, when no one can work. While I am in the world, I am the light of
the world.” After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the
man’s eyes. “Go,” he told him, “wash in the Pool of Siloam” (this word means “Sent”). So the man went
and washed, and came home seeing. His neighbors and those who had formerly seen him begging
asked, “Isn’t this the same man who used to sit and beg?” 9 Some claimed that he was. Others said, “No,
he only looks like him.” But he himself insisted, “I am the man.” “How then were your eyes opened?”
they asked. He replied, “The man they call Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to
go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see.” “Where is this man?” they asked
him. “I don’t know,” he said. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Now the day
on which Jesus had made the mud and opened the man’s eyes was a Sabbath. Therefore the Pharisees
also asked him how he had received his sight. “He put mud on my eyes,” the man replied, “and I washed,
and now I see.” Some of the Pharisees said, “This man is not from God, for he does not keep the
Sabbath.” But others asked, “How can a sinner perform such signs?” So they were divided. Then they
turned again to the blind man, “What have you to say about him? It was your eyes he opened. ”The man
replied, “He is a prophet.” They still did not believe that he had been blind and had received his sight
until they sent for the man’s parents. “Is this your son?” they asked. “Is this the one you say was born
blind? How is it that now he can see?” “We know he is our son,” the parents answered, “and we know he
was born blind. But how he can see now, or who opened his eyes, we don’t know. Ask him. He is of age;
he will speak for himself.” His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders, who
already had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah would be put out of the
synagogue. That was why his parents said, “He is of age; ask him.” A second time they summoned the
man who had been blind. “Give glory to God by telling the truth,” they said. “We know this man is a
sinner.”
He replied, “Whether he is a sinner or not, I don’t know. One thing I do know. I was blind but now I
see!” Then they asked him, “What did he do to you? How did he open your eyes?” He answered, “I have
told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his
disciples too?” Then they hurled insults at him and said, “You are this fellow’s disciple!
We are disciples of Moses! We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don’t even know
where he comes from.” The man answered, “Now that is remarkable! You don’t know where he comes
from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly

person who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man
were not from God, he could do nothing.” To this they replied, “You were steeped in sin at birth; how
dare you lecture us!” And they threw him out. Jesus heard that they had thrown him out, and when he
found him, he said, “Do you believe in the Son of Man?” “Who is he, sir?” the man asked. “Tell me so
that I may believe in him.” Jesus said, “You have now seen him; in fact, he is the one speaking with
you.” Then the man said, “Lord, I believe,” and he worshiped him
INSTEAD OF: “ IT IS TRULY
WORTHY...”
The angel cried to the Lady Full of Grace:
Rejoice, O Pure Virgin. Again I say: Rejoice.
Your Son is risen on the third day from the
tomb, and
He has raised up all the dead: Rejoice, all you
people.

“ЗАМІСТЬ ДОСТОЙНО.

IRMOS: Shine forth, Shine forth, O New
Jerusalem, for the Glory of the Lord
has shone upon you. Exult now and be glad O
Zion, and rejoice, O pure Theotokos, in the
Rising of the One born of you.

ІРМОС. Світися, світися, Новий
Єрусалиме, слава бо Господня над Тобою
зійшла. Радій нині й веселися, Сіоне, а Ти,
Чистая, красуйся, Богородице, бо Воскес
Народжений Тобою.

COMMUNION VERSE
Receive the body of Christ; taste the Fountain
of Immortality. Alleluia.

ПРИЧАСНИЙ

The righteous man shall be in everlasting
remembrance. He shall not fear evil
tidings. Alleluia.

Ангел звістив Благодатній, Чистая Діво,
радуйся, і ще раз кажу, Радуйся, Твій Син
воскрес на третій день із гробу і мертвих
воздвигнув, люде, веселіться.

Тіло Христове прийміте, життя
безсмертного вкусіте. Алилуя.
В пам’ять вiчну буде праведник, лихoï
слави вiн не убoïться. Алилуя.

MAY – JUNE SERVICES
Saturday JUNE 1
Sunday JUNE 2
Wednesday JUNE 5
Thursday June 6
Saturday JUNE 8
Sunday JUNE 9
Wednesday JUNE 12

10:00 am Divine Liturgy – St.Michael - Candiac
6:00 pm Vespers – Selo Chapel
10:00 am - Divine Liturgy - Sobor
6:00 pm Akathyst – Sobor
10:00 am – Ascension of our Lord – D. Lit. – Selo Chapel
6:00 pm Vespers – Selo Chapel
10:00 am - Divine Liturgy - Sobor
6:00 pm Akathyst – Sobor

ANNOUNCEMENT
1. A big thank you is extended to the ladies who prepared a most delicious Spilne
Sviachene meal and for helping with the clean-up after the meal on Sunday May 5th. Thank
you – Sylvia Chorney, Dianna Firnez, Mary Furman, Sharon Harras, Gladys Matkowski, Natalie
Ostryzniuk, Sonya Pacholek, Rosalie Pankiw, Aileen Pillipow and Gwen Warnyca. A special
thank you goes to Sylvia Waliduda for providing leadership as the lead cook. As well, thank you
to all that donated food for the meal.

2. We extend a hearty thanks to the Selo Gardens Personal Care Home kitchen staff for
preparing a wonderful dinner on Sunday May 12th. The occasion was the Khram for the Myrrh
Bearing Women chapel. In particular, thanks are extended to Nina Pyrogova, Oleksandra Lustiv
and all others who helped with the preparation and serving of the meal and tidying up thereafter.
3. A much appreciative thanks to the Selo Gardens Personal Care kitchen staff for
preparing the lunch at Selo Gardens on Thursday afternoon, May 23 for the Canadian Bandurist
Capella. In particular to Nina and Lisa who worked on Thursday and Zoryana who helped Nina
with the prepping the day before. And of course, Lorelei who provided oversight and assistance
as needed. Thanks again

4. Khram – Father’s Day Barbeque – Sunday June 16 – 4:00 pm at Selo
Gardens – BBQ supper at 5:30 pm. The event includes a special
program for children – including a Bouncy.
5. Used Eyeglasses - Please donate your used eyeglasses to the Lions International to help those
in need in the developing countries. A collection box is located at the church’s back door. If you
require additional information – please speak to Wally Kaminski.

Не Поспішайте Судити
Вчителька розповідала класу історію про лайнер, який зазнав аварії: «...На кораблі
виявилася подружня пара, яка зуміла дістатися до рятувальної шлюпки, але, на жаль, там
було тільки одне місце. Раптом чоловік відштовхнув дружину, і сам забрався в човен. А
дружина перед смертю крикнула йому останню фразу».
Тут вчителька зупинилася.
- Як ви думаєте, - запитала вона, - що це була за фраза?"
Більшість учнів негайно висловилися: "Я тебе ненавиджу!" Або "Як же я була сліпа!".
Тут вчителька звернула увагу на хлопчика, який сидів і весь цей час мовчав.
- А ти як вважаєш, що вона сказала?
- Я думаю, що вона сказала:" Подбай про нашу дитину!" – відповів учень.
Вчителька здивувалася: "Ти знаєш цю історію?"
- Ні, просто те ж саме сказала моя мама перед смертю моєму батьку," - знизив плечима
хлопчина.
Вчителька сподівалася, що ніхто не зауважив, як зволожилися її очі. "Правильно".
Отже, судно пішло на дно. Чоловік добрався додому і самотужки виховав дочку. Через
багато років, вже коли батька не стало, розбираючи його речі, дівчина знайшла його
щоденник в якому прочитала наступне:
"У неї вже був страшний діагноз, коли ми поїхали в подорож. Жити залишалося недовго.
Боже, як би я хотів потонути замість неї, але заради блага дочки я не зміг. Я міг тільки
залишити її посеред океану".
На цьому історія закінчилася.
Клас мовчав.
Вчителька бачила по дитячим очам, що їх глибоко торкнулась розповідь і що сьогодні вони
вперше зрозуміли, що як не завжди під личиною добра знаходиться добро, так і під
личиною непорядного, злого вчинку не обов'язково живе зрада.
Ось чому ніколи не варто судити людей поверхнево. Ми дуже багато чого
можемо про них не знати. «Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не
прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець,
і тоді кожному буде похвала від Бога» (1 Кор.4:5).
Source: https://www.facebook.com/844308725950982

