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Saturday 

GreatVespers 7 p.m. 
 

Sunday 
Matins 8 a.m. 

Divine Liturgy 10 a.m. 
 

Eves of Great Feasts 
(night before) 

Vigil Service 7 p.m.  
Great Feast Days 

Hours 9:30 a.m. 
Divine Liturgy 10 a.m. 

 

Coming up: 
 

May 24th – Eve of the 
Ascension 7p.m. Vigil 
May 25th – Ascension of 

our Lord 10 a.m.Liturgy 
June 3rd – Soul Saturday, 
9 a.m. General Parastas 
and visiting of graves. 
June 4th – Pentecost – 
Trinity Sunday. 
Vespers with Kneeling 
prayers 7 p.m. 
June 12th – Apostles Fast 
Begins. 
June 24th – Nativity of 
St. John the Baptist 
 
 

Christ is Risen! Христос Воскрес! 
May 21 – Sixth Sunday after Pascha:   

Sunday of the Man Born Blind 
Comm. Of the Holy Emperors and Equals-to-the-Apostles 

Constantine and Helen. 
 

VICTORIA DAY   
GOD BLESS CANADA- GOD SAVE THE QUEEN! 

 

WELCOME visitors and friends.  The Divine Liturgy this 
morning is served primarily in English, next Sunday in 
Ukrainian.  After Liturgy we invite you to stay for coffee and 
fellowship in the parish hall downstairs. 
 
ВІТАЄМО відвідувачів і друзів. Божественна літургія 
цього ранку основно в англійській мові, в наступну неділю 
українською мовою. Після літургії ми запрошуємо Вас на 
каву та спілкування в парафіяльному залі. 

 
A SPECIAL WELCOME to friends and family of the 
children being baptized today: Luka, Mila and Nika Carinci, 
children of Marc and Elna Burgess Carinci and Mila 
Hancock, daughter of Lucas and Roxanne Fill Hancock.  
May they grow beautifully before God and this community!     

Many Years! 
 
 
 
 
 
 
ON THE SIXTH SUNDAY OF PASCHA, the Orthodox Church 
commemorates the healing of the Man-Born-Blind. After the 
Midfeast, the Lord Jesus Christ came to the Temple again and 
taught the people who came to Him. After leaving the Temple, He 
opened the eyes of a man "who was blind from his birth”. The 
miracle described in todays’ Gospel (John 9:1-38) is even more 
remarkable than it might seem at first. St Basil the Great and other 
Fathers tell us that this was not just a case of giving sight to a blind 
man born with eyes that did not function, but to someone who had 
no eyes at all! The second Hymn of Light for this Sunday says, 
"Along the way, our Savior found a man who lacked both sight and 
eyes...." The Gospel says, "Since the world began, it was not heard 
that any man opened the eyes of one who was born blind" (John 
9:32). There are examples in the Old (Tobit 2:17) and New (Mark 8:22- 
26) Testaments of blind people receiving sight, but this is something 
completely unprecedented. The Savior placed clay in the man's 
empty sockets and told him to wash in the pool of Siloam. When he 
obeyed these instructions, the eyes of clay became living eyes! In his 
MENAION, St Demetrius of Rostov gives us the name of the blind 
man - St. Celidonius - whose hagiography is then given along with 
that of St Lazarus in the Synaxis of the 70 Apostles, on January 4.  
Adapted from E.C.C. Bulletin Service, U.S.A. 
 

	

Kondak of Man Born Blind, Tone 4 (p. 541):   

Blinded in the eyes of my soul,*  I come to You, O Christ, like the 
man who was blind from birth,*  and I cry in repentance:*  You are 
the brilliant light of those in darkness.�� 
�Kondak of Pascha, Tone 8 (p. 542):  
Though You descended into a tomb, O Immortal One,*  yet You 
destroyed the power of Hades;*  and You rose as victor, O 
Christ God,*  calling to the myrrh-bearing women: Rejoice!*  and 
giving peace to Your Apostles:*  You, who grant Resurrection to 
the fallen.� 
 

• VISITING CLERGY TODAY – Along with Fr. Bohdan Slipyj, we have with us 
today Hieromonk Teodosy (Kraychuk) from Holy Cross Skete in Alberta, and 
and Fr. Joseph Kochera, SJ, from Washington, D.C.  Welcome! 

• 40th ANNIVERSARY BLESSING TODAY – after the Ambo Prayer. for Michajlo 
and Sonia Hnatykiw Bien.  We join their parents, children, family and friends in 
wishing them health, happiness, and many, many years.  Mnohaya Lita! 

• AXIOS!  - our Artur Suski, SJ, was ordained deacon yesterday in Toronto.  We 
are delighted and look forward to having him serve here beside Protodeacon 
David.  Many years! 

• OUR THANKS – to those who were involved in last Sunday’s Mother’s Day 
Brunch.  It was lovely!   

• BABY GIRL – Lucy, born to Cyril and Ana Kennedy.  We share in the joy of the 
parents and grandfather, Protodeacon David! 

• FUN IN THE SUN WITH THE SAINTS – SUMMER DAY CAMP for parish 
children ages 4 to 12 for weeks of July 10-14 and 17-21. Registration forms may be 
picked-up in the church hall.   

• POND-CLEAN-UP – volunteers needed to help me tomorrow, Monday, 10 until 
noon and again in the evening 6 until 8 to make the pond and that area of our 
property presentable.  Call to confirm if you can help: 905-459-8888 

• JUNE 3 - CANADA’S 150TH BIRTHDAY – Will be observed by our neighbours 
in Norval with a day-long community celebration.  The committee there has 
invited us to participate.  It is shaping up like a mini-Carabram with visitors 
arriving between 10 and 4 for tours, displays, food and refreshements.  We will 
also have entertainment at 11, 1 and 3.  Parish singers and musicians needed! 
Should be fun! The Parish Council will meet this Tuesday to coordinate 
organization.  

• BANNS OF MARRIAGE – Zabdi Zelaya, son of Angel and Gloria Zavala 
Zelaya, of Bradford, Ontario, and Mariya Zabigaylo, daughter of Leonid and 
Olga Turchyna Zabigaylo, of Bradford.  NEXT SATURDAY 2:00 p.m.  
Announcement #3 
 

Friends,  Have you considered direct deposit for donations?  Sign up downstairs! 
PLEASE CONSULT THE ON-LINE BULLETIN FOR COLLECTION INFORMATION. 

God repay you a hundredfold! 
 

GLORY TO GOD FOR ALL THINGS! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Initial Prayers 

Exorcism - Renunciation of Sin 
Profession of Faith - Procession to the Baptismal Font 

  

We singthe processional  “Христос Воскресе…” 
 

Order of Holy Baptism 
Blessing of Water – Blessing of Oil 

The Anointing Before Baptism 
The Baptism 

Amen! Amen! Amen! 
 

Tropar Tone 8: 
Grant me a robe of light,* You who are robed in light as with a 

garment,* O Christ our God so rish in mercy. 
  

The Order of Chrismation 
“The Seal of the Gift of the Holy Spirit” 

Amen.   
 

Baptismal Hymn and Entrance 
Єлици во Хріста крестистеся, во Хріста облекостеся, алилуя! 

Всі ви, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Алилуя! 
All you who have been baptized into Christ  

you have put on Christ. Alleluia! 
 

We conclude in English.  The Divine Liturgy continues as usual from this point. 
 

First Prokomen, Tone 8: 

`\\s\d\\f\\d\\\\t\\\f\g\\\yd\\f\\\t\\|\\\y\\g\\h\\\g\f\| 
      Pray and give praise to the Lord our God.  Pray and give praise  

`\\dfg\\h\\ugy\\t\\\$\\~ 
        to      the Lord  our God.             Then the Second Prokimen, Tone 3: 

`\\\f\\\f\\f\f\\\h\\\h\\h\\\g\ytr\\|\\\\t\\\f\\\f\\#\\~ 
      The Lord is my Light and my Salvation, * whom shall  I  fear? 
 

Діянь Святих Апостолів 16: 16-34 
У ТИХ ДНЯХ, як ми йшли на молитву, то нас перестріла служниця одна, що мала віщунського 
духа, яка ворожбитством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла слідкома за Павлом 
та за нами, і кричала, говорячи: Оці люди це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу 
спасіння! І багато днів вона це робила. І обуривсь Павло, і, обернувшись, промовив до духа: У 
Ім'я Ісуса Христа велю я тобі вийди з неї! І того часу той вийшов. А пани її, бачивши, що 
пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла й Силу, і потягли їх на ринок до старших. Коли 
ж їх привели до начальників, то сказали: Ці люди, юдеї, наше місто бунтують, і навчають звичаїв, 
яких нам, римлянам, не годиться приймати, ані виконувати. І натовп піднявся на них. А 
начальники здерли одежу із них, та звеліли їх різками сікти. І, завдавши багато їм ран, посадили 
в в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, 
той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло й 
Сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння 
землі, аж основи в'язничні були захиталися! І повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх 
поспадали... Як прокинувся ж сторож в'язничний, і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг 
меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом 
гучним, говорячи: Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут! Зажадавши ж той світла, 
ускочив, і тремтячий припав до Павла та до Сили. І вивів їх звідти й спитав: Добродії! Що треба 
робити мені, щоб спастися? А вони відказали: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та 
твій дім. І Слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі його. І сторож забрав їх того ж 
часу вночі, їхні рани обмив, і охристився негайно він сам та його всі домашні. І він їх запровадив 
до дому свого, і поживу поставив, і радів із усім домом своїм, що ввірував у Бога. 

Від Івана 9:1-38 
В ТОЙ ЧАС, КОЛИ 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. 

Order Of Divine Liturgy 
	


