
VICTORIA DAY – let us thank God we can celebrate as citizens of Canada!  
God save the Queen! 
ДEНЬ КОРОЛEВОЇ ВІКТОРІЇ –  Дякуймо Богові, що така наша приємна 
доля святкувати в Канаді! 
 

FIRST CONFESSION/COMMUNION – today, for Karmyn Porco, daughter of 
Pasquale (Pat) and Larysa Bien Porco.  Confession last night at Vespers, Holy 
Communion standing on her own this morning at Divine Liturgy.  Our 
congratulations to the extended family!  May she continue to grow in faith and 
wisdom and be a part of our community for many years!  Many Years! 
ПEРША СПОВІДЬ-ПРИЧАСТЯ – Кармен Порко приступила до Першої 
Сповіді вчора підчас Вечірні, а нині її урочисте Причастя де самостійно 
приступає.  Радіємо батьками і родичами, а саме Михайлом, Сонєю, і 
прадідам Йосифом і Діаною, що бачуть дітей дітей своїх!  Многая Літа!   
 

COFFEE HOUR TODAY – will be enjoyed outdoors in the courtyard, allowing 
Carmen and her family to celebrate her First Confession in the church hall. 
You may wish to take your coffee to the upper room and take the opportunity to 
see what it looks like if you have never been there. 
 

40TH DAY MEMORIAL SERVICE TODAY – after Liturgy, for +Anna 
Atamanczuk, one of the first members of our community back in 1976.  We 
welcome her children and commend them for remembering her so.  Vichnaya 
Pamyat’ – Everlasting Memory! 
 

MID-PENTECOST -  this Wednesday, the midpoint celebration between 
Pascha and Pentecost.  Paraclis with traditional Blessing of Water at 10 a.m. 
ПEРEПОЛОВEННА ПЯТДEСЯТНИЦІ – припадає в цю середу.  Паракліс 
з Благословенням Води відбудеться о годині 10-ій. 
 

PARISH DAY CAMP REGISTRATIONS – this Sunday after Liturgy.  
Registration is restricted to registered, active parish families until May 31.  If 
spaces remain, they will be open to friends of parishioners on June 1st. 
 

HERITAGE SCHOOL- Registrations for Autumn sessions of dance and music 
will take place each Sunday through June 2nd – the school’s Spring Concert. 
 

(ADVANCE NOTICE) JUNE 1ST VESPERS -  Cancelled at St. Elias.  Our 
parish clergy and singers have been asked to sing Vespers at St. Michael’s 
Cathedral in Toronto at a gathering of the Catholic Physicians Guild.  Please 
join us there if possible.  Time:  6:30.  Again, on June 1! 
 

SUMMER MAINTAINANCE – parishioners should know that we have no 
groundskeeper for our 21 acres of property.  Help with everything from lawn 
mowing to cemetery work is needed.  Any day of the week there is work to be 
done.  At least once (!) this summer, fathers and son(s) here for 2 – 3 hours.   
Watch for a sign-up list or call Fr. Roman at  905-459-8888 and be an angel!   
РЯТУЙТE!– ЩОДНЯ ПОМОЧІ ТРEБА КОЛО ЦEРКВИ.   Будьте 
охотниками бодай раз в році.  Буде список іменами всіх наших парафіянів 
– а від них надіємося бодай раз в літі 2 – 3 години роботи.  Бодай раз!   
 

IN YOUR PRAYERS PLEASE CONTINUE TO REMEMBER OUR 
HOSPITALIZED AND HOMEBOUND….. Also remember Dobrodiyka Iryna on 
family visit in Ukraine. 

 

 

THE NINETEENTH DAY OF MAY 2019 
SUNDAY IV OF PASCHA:  

THE PARALYTIC   
Hieromartyr Patrick, bishop of Prusa, and his companions: 
Presbyters Acacius, Menander, and Polyenus (362). 
Venerable Cornelius, abbot of Komel (Vologda) (1537). 
Venerable Cornelius, abbot of Paleostrov and Valaam (1420).  
St. John, prince of Uglich, (Vologda) (1522). Venerable 
Sergius, monk, of Shukhtom (1609). Martyr Acoluthus of the 
Thebaid (284-305). Venerable John, bishop of the Goths in 
Crimea (787). Sts. Parthenius and his brother Calogerius 
(250). St. Dunstan, archbishop of Canterbury (988) (Celtic & 
British). Entrance of St. Nina, Equal-to-the-Apostles, into 
Georgia (323) (Georgia). Synaxis of Hieromartyrs of 
Kharkov. Martyrs Cyriaca and Theotima (311). 

 
 

WELCOME!	 This	morning’s	 Divine	 Liturgy	 is	 served	
primarily	 in	 English.	 	 After	 Liturgy,	 you	 are	 invited	 to	
stay	for	coffee	and	sweets	in	the	church	hall.		

	
	

ВІТАЄМО!	 Сьогоднішня	 Літургія	 буде	 відслужена	
головно	по	англійскому.	Після	відправи,	запрошуємо	
Вас	на	каву	та	солодке		в	залі.		

	

       Хрⷭт҇ос́ъ воскрес́е! - Christ	is	Risen!	
	

УСТАНЬ, ВІЗЬМИ ЛОЖE ТВОЄ І ХОДИ! 
сус зцілює паралізованого чоловіка, який довго чекав, щоб хтось допоміг йому 
дістатися до води в чудодійній купелі Вифезда (Йо 5, 1-15). Серед сили 

«недужих, сліпих, кривих, усохлих», про які оповідає Євангеліє, що вони 
перебували при купелі, очікуючи зцілення, Христос звертає свою увагу на 
розслабленого, що тридцять вісім років страждав у своїй недузі. Не маючи нікого, 
хто б міг спустити його у купіль по зрушенні води, він проте не тратить надії. Цю 
надію винагороджує Ісус, не запитуючи в розслабленого навіть про віру, без якої 
не чинив чуда. Христос оздоровляє розслабленого в суботу, чим виявляє, що 
милосердя не знає дня відпочинку.  
Віднайшовши одужалого в храмі, Спаситель звертається до нього із 
закликом не грішити більше, що робить для нас наявною причину 
довголітніх страждань того чоловіка. Водночас Христос засте-
рігає, наказуючи не грішити, щоб не сталось ще гірше, ніж те, що 
було. Неділя Розслабленого виявляє нам гріх як причину 
страждань і Христа, як Джерело сили і оздоровлення.  У зціленні 
розсла-бленого ми бачимо благовість про силу і славу Христа 
розп’ятого і воскреслого, Який освітив всесвіт світлом свого 
Воскресення, і Який для всіх нас – «Божа сила і Божа мудрість» (1 
Кор 1, 23-24).         -Автор: Українська парафія свв. Сергія і Вакха в Римі. 
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Regular Services: 
Saturday:  

    GR. VESPERS    7 PM 
Sunday:  

    MATINS            8 AM 
    LITURGY         10 AM 

 Coming up: 
 

 MAY. 

 22. 
 

MID-PENTECOST 
-This Wednesday 
10 AM Paraclesis + 
Blessing of Water	



Order Of Divine Liturgy 
Liturgy of St. John Chrysostom.  Festal Galician Chant.  According to the Typicon of the Great 

Church, we use the Antiphons of the Resurrection: 
 

Antiphon 1 refrain: 

Through the prayers of the Mother of God, O Saviour, save us! 
 

Antiphon 2 refrain: 

Спаси нас, Сину Божий, 
що воскрес із мертвих, співаємо Тобі:*  Алилуя!   

 

Antiphon 3 refrain: 

Son of God, risen from the dead * save us who sing to You:  Alleluia! 
 

After the little entrance we sing the collect hymns. First, the Resurrectional troparion in tone 3: 

Нехай веселяться небеснії, нехай радуються земнії,*  бо сотворив 
владу рукою своєю Господь,*  подолав  смертю  смерть  –  первенцем 
- мертвих став,*  з безодні аду ізбавив нас, - і подав світові – велику 
милість. 

Let the heavens be glad, let the earth rejoice,*  for the Lord has done a 
mighty deed with His arm.*  He trampled death by death. - He became 
the first-born of the dead;*  He saved us from the abyss of Hades*  and 
granted great mercy to the world. 
 

Glory… Kondakion of the Paralytic, tone 3: 

Lord, as of old You raised the Paralytic,*  lift my soul by Your divine 
presence,*  for by my many sins and foolish actions,*  I, too, am now 
afflicted and crippled.*  Raise me, that being saved I may cry to You:*  
Glory to Your power, -  O merciful Christ. 
 

Both now… Kondakion of Pascha, tone 8: 

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. 

 

Let Your mercy, O Lord, be upon us *  
as we have hoped in You! 

 
Acts of the Holy Apostles 9:32-42  

 той час, Трапилося, що Петро, коли обходив усiх, прийшов і до святих, якi жили в 
Лiддi. Там знайшов вiн одного чоловiка на iм’я Еней, який уже вiсiм рокiв лежав на 

постелi i був розслаблений. Петро сказав йому: «Енею! Зцiляє тебе Iсус Христос; встань з 

постелi твоєї». I вiн зараз же встав. I бачили його всi жителi в Лiддi i Саронi, якi 
навернулися до Господа. У Іоппiї ж була одна учениця на iм’я Тавифа, що значить 
«сарна»; вона була сповнена добрих дiл i творила багато милостинi. Сталося ж у тi днi, 
що вона занедужала й померла. Її обмили i поклали у світлиці. Лiдда ж була поблизу 
Іоппiї, тому ученики, почувши, що Петро перебуває там, послали до нього двох чоловiк 
просити, щоб вiн не забарився прийти до них. Петро, вставши, пiшов з ними; i коли вiн 
прийшов, завели його у світлицю, i всi вдови iз слiзьми стали перед ним i показували 
сорочки та плаття, що їх робила Сарна, живучи з ними. Петро вислав усiх i, ставши на 
колiна, помолився, i, звернувшись до тiла, сказав: «Тавифо, встань». I вона вiдкрила свої 
очi i, побачивши Петра, сiла. Вiн подав їй руку, пiдвiв її i, покликавши святих i вдовиць, 
поставив її перед ними живою. Це стало вiдомим по всiй Іоппiї, i багато хто увiрував у 
Господа. I чимало днiв пробув вiн у Іоппiї в якогось Симона, кожум’яки. 
 

John 5:1-15 
 той час, було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля 
Овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала п’ять критих 

входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води,  бо 
ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду; і хто перший входив після 
збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 
тридцять вісім років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, 
говорить йому: чи хочеш бути здоровим? Недужий відповів Йому: так, Господи! Але 
людини не маю, щоб, коли збуриться вода, опустила мене в купальню; коли ж я 
приходжу, інший вже поперед мене входить. Ісус говорить йому: встань, візьми постіль 
твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той 
день. Тому юдеї говорили зціленому: сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль 
свою. Він відповів їм: Хто зцілив мене, Той сказав мені: візьми постіль твою і ходи.  Його 
спитали: Хто Той Чоловік, Який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи? А зцілений не 
знав, хто Він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі 
і сказав йому: ось ти одужав; не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого 
гіршого. Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що Той, Хто зцілив його, є Ісус.  
	

 
 
 
 

Shining with the light of both feasts:  Mid-Pentecost 
 

he feast of Mid-Pentecost is observed on the 25th day of our 
50 day Paschal season: the actual mid-point of this 

observance (this coming Wednesday). It serves to turn our minds 
towards the climax of these fifty days, the outpouring of the Holy 
Spirit at Pentecost. As the highpoint of the Lord’s presence in 
our midst was His death and resurrection, its climax was the 
event which brought us to share in His resurrection life: the 
coming of the Spirit upon mankind in the Church.  In  the words  
attributed  to  St  Athanasius:    
“God became man so that we might receive the Holy Spirit.” 

                                      Christ as the Source of living water is a central theme in the 
Gospel of John which we read on three Sundays in the Paschal season. Christ heals 
the paralyzed man at the Pool of Bethesda (see Jn 5:1-15). He heals the blind man at 
the pool of Siloam (see Jn 9:1-38). He tells the Samaritan woman, “whoever drinks of 
the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be 
in him a well of water springing up into everlasting life” (Jn 4:14). All these passages, as 
well as the reading on Mid-Pentecost, would have been particularly meaningful to 
those newly baptized in living water at Pascha.  

The service for Mid-Pentecost with Blessing of Water this Wednesday at 10 AM. 
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Prokimenon, Tone 1:  
Psalm of David 32 
 

	


