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ТЕПЛИЙ ПРИВІТ ГОСТЯ! 

Слава Ісусу Христу! (відповів: Слава навіки!)  

Ми раді, та приємно нам що Ви приєдналися до нас 

сьогодні вранці! Ми бажаємо Божого Благословення всім, 

хто сьогодні з нами перебуває, і сподіваємось, що ви скоро 

сюди завітаєте знова! Якщо у вас є якісь запитання щодо 

нашого богослужіння чи про православ’я, будь ласка, 

зверніться до отця Григорія. 

ПРИМІТКА ДЛЯ НАШИХ ВІДВІДУВАЧІВ: Будь ласка, 

зрозумійте, що Святе Причастя є знаком єдності нашої 

віри. Тільки православні християни, які підготувалися  

молитвою, постом та періодичної сповіді, можуть брати 

участь у Таїнстві Святого Причастя. 

A WARM WELCOME TO OUR VISITORS !  

Glory be to Jesus Christ! (responded with: Glory be forever!) 

Slava Isusu Christu! (Slava na viki!)  

We are happy that you have joined us today! It is our pleasure 

to have you in our presence this morning and we wish God‘s 

Blessings to all who visit with us today and hope you stop in 

again soon! If you have any questions in regards to our wor-

ship or Orthodoxy, please see Fr. Gregory.  

A NOTE TO OUR VISITORS Please understand that Holy 

Communion is a sign of unity of our faith. Only Orthodox 

Christians that have prepared themselves through prayer, 

fasting, and periodic confession are permitted to participate 

in the Sacrament of Holy Communion.  
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Но. Прот. 539 

+ Варфоломій, 

Милістю Божою Архієпископ Константинопольський, 

Нового Риму і Вселенський Патріарх, 

Всій повноті Церкви, 

Благодать, мир і милість від Творця всього творіння 

Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 

Найшановніші браття і возлюблені чада в Господі, 

Свято Індикту, урочистий день молитов за природне 

середовище, знову зустрічає людство, що стикається з 

інтенсивними погодними умовами через зростаючу зміну 

клімату, з руйнівними повенями та пожежами по всьому 

світу, а також з пандемією коронавірусу та її соціально-

економічними наслідками. 

Той факт, що обмежувальні заходи щодо транспорту та 

обмеження, накладені на промислове виробництво, 

призвели до скорочення забруднюючих речовин та 

викидів, дали додатковий цінний урок про глобальні 

взаємозв’язки та про взаємозалежність усіх вимірів життя. 

Крім того, заново було виявлено, що екологічні ініціативи 

Вселенського патріархату, які включають розширення 

богослов’я Церкви та літургійної традиції, відповідають 

науковим висновкам та рекомендаціям експертів, які 

закликають до багатосторонньої мобілізації для захисту 

цілісності природного середовища. 

Таким чином, ми молимось про швидке подолання 

наслідків кризи здоров’я та просвітлення з висоти урядів у 

всьому світі, щоб вони не повернулися до економізму і не 

продовжували його дотримуватися. Мова йде про ті 

принципи, які панували до пандемії, а саме принципи 

організації економічного життя, виробництва та 
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споживання, вичерпної експлуатації природних ресурсів. 

Крім того, ми щиро прагнемо припинити 

розповсюдження псевдонаукових думок щодо небезпеки 

вакцин проти Covid-19, – наклепу, спрямованого на 

спеціалістів у галузі медицини, та необґрунтованого 

погіршення ставлення відносно серйозності 

захворювання. На жаль, подібні думки поширюються і 

щодо зміни клімату, його причин та їх катастрофічних 

наслідків. Реальність зовсім інша, і на неї слід реагувати 

відповідальністю, співпрацею, спільними діями та 

спільним баченням. 

Бездіяльність немислима, якщо повністю знати спільні 

великі сучасні виклики людства. Байдужість до наших 

страждаючих братів і до знищення ―дуже доброго‖ 

творіння є образою проти Бога та порушенням Його 

заповідей. Там, де існує повага до творіння і відчутна 

любов до людини, «улюбленої Богом», там присутній Бог. 

Після Святого і Великого Собору (Крит, 2016 р.) 

Вселенський патріархат відповідно до свого духу та рішень 

призначив офіційну комісію у складі богословів для 

розробки документа про соціальні наслідки нашої віри та 

про соціальну місію та свідок Православної Церкви в 

сучасному світі. Цей текст, схвалений до друку Святим і 

Священним Синодом і озаглавлений «За життя світу: на 

шляху до соціального етосу Православної Церкви», 

стверджує наступне: «Церква закликає вірян бути 

вдячними і приймати здобутки науки, навіть ті, які іноді 

можуть змусити їх переглянути власне розуміння історії і 

структури космічної реальності. Пристрасть до наукового 

пізнання походить з того ж джерела, що і прагнення віри 

якомога глибше проникнути в божественні таємниці.» (§ 

71) 
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Свята Велика Церква Христа яскраво підкреслює 

неподільність охорони природного середовища та 

благодійну турботу про ближнього. І екологічна позиція, і 

визнання священності людської особи являються 

«літургією після Літургії», життєво важливими вимірами 

євхаристійної актуалізації Церкви. Життя Церкви – це 

явна повага до творіння, а також місце і спосіб відчуття 

культури особистості та солідарності. 

Найшановніші браття і возлюблені чада, 

Протягом цього важкого періоду, важливим пастирським 

обов’язком Церкви є прояв ініціатив щодо стримування 

пандемії. І це також категоричний етичний мандат 

підтримувати глобальний доступ до імунізації проти 

коронавірусу, особливо в бідніших країнах, відповідно до 

слів нашого Господа: «що тільки вчинили ви одному з 

найменших братів Моїх цих, те Мені ви вчинили» (Мт. 

25:40). Ми повинні любити один одного, «як Христос 

полюбив нас» (Еф. 5: 2), і проявляти себе як «священики» 

творіння, охороняючи та обробляючи його з турботою та 

ласкою, і, дякуючи Творцеві всього за цей надзвичайно 

цінний дар Божої благодаті. 

На закінчення ми від усієї душі бажаємо всім 

благословенного, здорового та плідного нового 

церковного року і закликаємо на вас, заступництвом 

Пресвятої Богородиці «Паммакарістос», благодать і 

милосердя Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, Якому 

належить слава і держава на віки вічні. Амінь! 

1 вересня 2021р. 

† Константинопольський Варфоломій, 

палкий молитовник перед Богом за всіх Вас 
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13-та НЕДІЛЯ ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
19 вересня 2021 

З ПОВЕРНЕННЯМ! 

Церква Святого Юрія відкрила свої двері 

Провінція Онтаріо вступила в етап 3 плану відновлення 16 

липня, що дозволило нам вітати і збільшувати кількість 

парафіян, які можуть відвідувати Літургії та Вечірню, а також 

послуги, що потребують, як Похорони та Панахиди. Крім того, 

тепер можна домовлятися про весілля та хрещення. 

Докладніше див. у розкладі Богослужень на нашій веб-

сторінці. 

Будемо раді бачити усіх у церкві! 

свящ. Григорій 

Членство та Волонтерство в парафії Святого Юрія є чудовим 

способом поєднатися зі своєю церквою та стати частиною 

громади. Парафія Св. Юрія дає можливостей для членів щоб 

об’єднуватися для проводження часу в спільній Християнській 

родині. Станьте членом нашої парафії вже сьогодні! Разом ми 

можемо стати тією зміною, яку ми хочемо бачити! 

Окреме спасибі. 

Ми дуже вдячні всім вам, хто пожертвував на підтримку 

церкви. Бог благословить вас і збереже вас у Своїй люблячій 

турботі. 
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ПОСВЯЧЕННЯ СВЯТОГО                

ПРЕСТОЛУ 

Через обмеження для участі на 

Богослуження потрібна реєстрація.  

Період реєстрації: 13-27 вересня 

Для реєстрації телефонуйте за телефоном (905) 

937-3636 або електронною 

поштою gregorymielnik@gmail.com 

 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 

 

П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021р 6:00 год. вечора 

  † ВЕЧІРНЯ 

  † МАЛЕ ПОСВЯЧЕННЯ ВОДИ 

СУБОТА, 2 ЖОВТНЯ 2021р 9:00 год. ранку 

  † ЗУСТРІЧ АРХІЄРЕЯ 

  † ПОСВЯЧЕННЯ СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ 

  † ХРЕСНИЙ ОБХІД 

  † ПОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ 

  † АРХИЄРЕЙСЬКА БОЛЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 

20 вересня – понеділок 
†  Велика Вечірня: 6:00 вечора 
 Сповідь після служби 
 
21 вересня - вівторок 

Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і 
Приснодіви Марії 

† Сповідь: від 8:45 до 9:20 ранку. 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку. 

 
22 вересня – середа. 
† Акафіст Пресвятій Богородиці: 6:00 вечора 
 
25 вересня – субота 
†  Велика Вечірня: 5:00 вечора 
 Сповідь після служби 
 
26 вересня – неділя 

14-та неділя після П’ятидесятниці 
† Сповідь: від 8:45 до 9:20 ранку. 

† Часи: 9:00 ранку. 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку. 
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ПОЧАТОК ЦЕРКОВНОГО НОВОГО РОКУ 

Дорогий улюблені у Христі, 

Одна з речей, до якої ми прагнемо як православні християни, - 

це бути мудрими та вірними розпорядниками. Безумовно, ми 

знайомі з важливістю правильного управління своїми 

талантами та скарбами, використання дарів, якими ми 

отримали благословення, для прославлення Бога та служіння 

один одному. Дещо невловимішим є заклик бути стюардами чи 

менеджерами нашого часу. Хоча ми можемо бути повністю 

віддані пропонуванню своїх талантів на славу Божу і 

розширення Його Царства, і хоча ми можемо бути цілком 

відданими тому, щоб відкласти перше і найкраще з усього, що 

ми маємо для цієї мети, часто буває, що ми відмовляємось від 

того, що виділяємо час, який нам потрібен для того, щоб 

виконати ці справи. 

Культура, в якій ми живемо, одержима часом. Незважаючи на 

те, що нам пропонують «економію часу» пристрої та методи 

будь-якого роду, ми часто виявляємо, що наші дні наповнені 

перебігом від однієї події та діяльності до іншої, мало шансів на 

роздуми або зовсім відсутні; що наші діти "переплановані;" що 

ми хотіли б, щоб у нас було сорок вісім годин на день лише для 

того, щоб задовольнити потреби щоденного життя. Серед 

найбільш продаваних книг сьогодні є книги, присвячені 

„управлінню часом‖, кожна з яких обіцяє розкрити „секрети‖ 

підтримки „рівноваги‖ у нашому бурхливому житті. 

У Церкві нерідко можна почути, як навіть наші найвірніші 

члени нарікають на те, що їм залишається мало часу на молитву 

чи відвідування богослужінь, а тим більше на служіння іншим, 

щоб взяти ―зобов’язання в часі‖ щодо побудови Тіла 

Христового, або займатися тими справами, які кілька 

десятиліть тому зробили парафію центром особистого та 

громадського життя. Дуже часто трапляється так, що, 

―пріоритетуючи свій час‖, ми відводимо духовне життя до кінця 

списку або дотримуємось його лише тоді, коли і коли всі інші 
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аспекти нашого життя задовольняються і виконуються. Замість 

того, щоб відводити першу частину нашого часу на речі вічні, 

ми спочатку переслідуємо матеріальне, резервуючи ―зайвий 

час‖, який, здається, у багатьох ніколи не вистачає на молитву, 

піст і милостиню - і все те, що приносить і відновлює справжнє 

баланс нашого життя. 

У своєму Великому каноні святий Андрій Критський нарікає на 

те, скільки разів ми «марнуємо» свій час в лінощах або в 

«марно поспішаючих» Роблячи це, він закликає нас визнати не 

лише розумну необхідність розпоряджатися своїм часом, але й 

каятися, коли ми цього не робимо. 

Чотирнадцятого вересня ми відзначаємо початок церковного 

року. Саме вшанування нагадує нам про постійну необхідність 

переоцінювати та відновлювати те, що є головним у нашому 

житті як православних християн, відновити рівновагу у всьому, 

що ми робимо, і в покаянні зробити ретельну спробу відкласти 

частину—»перша порція» - нашого часу, щоб здобути мир 

Святого Духа, без якого наше поспіхування "справді марне, і 

наше життя, як християн, зводиться до зовнішніх 

формальностей, дозволяючи час ". 

Нехай початок цього нового церковного року ознаменує новий 

початок у нашому житті як окремих людей, як сім’ї, як парафії - 

нового початку, яким ми виділимо, перш за все, час, який нам 

потрібен для духовного зростання та реагування на заклик 

жити мудрими та вірними розпорядниками не лише наших 

талантів та скарбів, але і дорогоцінного дару часу. 

З любов'ю у Христі, 

свящ. Григорій 
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АЛТАР ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

Вівтар, святиня або Святеє 

Святих - це східна частина 

будівлі церкви, відокремлена 

від нави (основного корпусу 

церкви) іконостасаом (стіною 

з іконами). Вівтар містить 

Святий Престіл і Жертовник, 

а також сусідню ризницю та 

р и з у  д л я  з б е р і г а н н я 

священних посудин та 

облачень. Вхід до вівтаря 

здійснюється через Царських врат посередині іконостасу та 

дияконські двері на північ та південь. Через Царські врата 

допускається лише висвячене духовенство (священики, 

диякони та єпископи), а через двері диякона - лише чоловіки 

або хлопці, яких призначено служити. Площа вівтаря піднесена 

над рештою церкви, щоб нагадати вірним, що подібно до того, 

як Господь зійшов з неба на землю, так само вони мають 

зробити підйом із землі на небо. 

 

СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ 

Вівтарний Святий Престол 

знаходиться позаду іконостаса 

та посеред святині. Тіло і Кров 

Хрис та освяч ують ся на 

Святому Престолі, а перед ним 

стоїть Служачий (священик чи 

єпископ) під час Божественної 

Літургії та на найважливіших 

частинах Вечірні та Утрені. 

Святий Престіл містить мощі 

святих, і Престіл разом з 

п о к л а д е н и м и  н а  н ь о г о 

літургійними предметами 
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може торкатися лише священнослужителі. Святий Престол 

також називають Престолом Христа, оскільки Він містично 

присутній там у вигляді Свого Тіла та Крові. На відміну від 

вівтарних столів у західних конфесіях, які звернені до людей, у 

православних вівтарних престолах орієнтовані на схід, подалі 

від людей, але до Христа, Джерела Світла. Так само вони не 

прикріплені до стіни, але їх можна обходити, як під час кадіння. 

Квадрат вівтарних престолів, що символізує те, що вчення і 

таїнства Христа однаково пропонуються людям з усіх кінців 

землі - півночі, півдня, сходу та заходу. 

 

ЖЕРТОВНИК (ПРОКОМЕДІЙНИК) 

Маленький столик зліва від 

святилища, на якому 

готують хліб та вино для 

Євхаристії. В Управлінні 

п і д г о т о в к и  а б о  в 

Проскомедії (з грецької, 

проскомеда)  частинки 

виймають з просфори (хліб) 

на згадку про живих та 

померлих поіменномісце перед Агнцем, який слід освятити для 

Святого Причастя. Підчас Херувімської пісні хліб та вино, які 

потрібно приносити для Святого Причастя, є перенесений зі 

Жертовника урочистою процесією (Великий Вхід) через 

(північні) бічні двері вівтаря та через Царські врата та 

поміщений на Святому Престолі. Перед процесією, якщо 

єпископ служить, він поминає всіх священнослужителів по 

імені, коли вони підходять до нього один за одним і цілують 

його в плече. 
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Вшанування пам’яті дива архангела 

Михаїла в Колосах 
Вшанування пам’яті 19 вересня 

 

 

У Фрігії, неподалік від міста Ієрополіс, у місці, що зветься 

Черетопос, була церква, названа на честь Архангела Михаїла, 

збудована над чудотворним джерелом. 

Цю церкву збудував певний житель міста Лаодикія в подяку 

Богу за зцілення його німої дочки. Святий головний 

полководець Михаїл з'явився цій людині уві сні і відкрив йому, 

що його дочка отримає дар мови, випивши з води джерела. 

Дівчина насправді отримала зцілення і почала говорити. Після 

цього дива батько з донькою та вся їхня сім’я охрестилися. У 

гарячій подяці батько збудував церкву на честь святого 

головного полководця Михаїла. Не тільки християни почали 

приходити до джерела для зцілення, але й язичники. Роблячи 

це, багато язичників відвернулися від своїх ідолів і навернулися 

до віри в Христа. 

У цій церкві святого верховного полководця Михаїла якась 

благочестива людина на ім’я Архіп шістдесят років служила 

хранителем церкви. Своєю проповіддю і прикладом свого 

святого життя він привів багатьох язичників до віри в Христа. З 

загальною злобою того часу щодо християн, і особливо проти 

Архіпа, язичники думали зруйнувати церкву, щоб не дати 

людям прийти до цього святого місця зцілення, і водночас 

вбити Архіппа. 

З цією метою вони здійснили злиття річок Ликокаперос та 

Куфос та спрямували її об’єднаний потік проти церкви. Святий 

Архіп палко молився до головного полководця Михаїла, щоб 

запобігти небезпеці. Своєю молитвою Архангел Михаїл з’явився 

у храмі і ударом посоху відкрив широку щілину в скелі і наказав 

потокам води стікати в неї. Храм залишився неушкодженим. 

Побачивши таке дивовижне диво, язичники з жахом втекли. 
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Архіп і християни, зібрані в церкві, прославляли Бога і 

дякували святому Архангелу Михаїлу за допомогу. Місце, де 

річки впали в тріщину, отримало назву «Хонай», що означає 

«занурення». 
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РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
Вшановують 21 вересня 

 

Найперше свято нового церковного року - це Різдво Пресвятої 

Богородиці, і це дуже гарне місце для початку! Зрештою, 

народження Богородиці починається з багатьох інших свят. У 

це свято ми святкуємо чудо, яке Бог творив у житті св. Йоаким 

та Анна, які були Його вірними слугами, але ніколи не були 

благословенні дитиною. Бездітність для них була важкою 

справою. Вони досягли старості і не народили дітей! У ті часи 

неплідність вважалася покаранням від Бога за гріхи, і тому 

скрізь, куди вони йшли, люди могли дивитися на них і судити їх 

як грішників просто тому, що у них не було дитини. Насправді, 

коли Йоаким прийшов до Храму, щоб зробити жертву, його 

Первосвященик відігнав через свою бездітність (пам’ятайте, що 

тоді це означало «явну гріховність»). Саме тоді Йоаким 

вирушив на пагорби, щоб щиро помолитися за дитину. 

Тим часом Анна була в Єрусалимі в їхньому будинку, 

цікавлячись, де він, а також молилася за дитину. Поки вони 

одного дня молилися, кожному з них з’явився Архангел Гавриїл 

і сказав їм, що їхні молитви почуті, і їм дадуть дочку, ім’я якої 

буде відомо всьому світу. Він сказав Йоакиму повернутися до 

Єрусалиму, а Анні - зачекати Йоакима біля Золотих воріт. Вони 

обидва повірили ангелу і послухалися його. Тож коли Йоаким 

повернувся до Єрусалиму, там була Анна, яка чекала його біля 

Золотих воріт! Бог дотримав Своєї обіцянки, дозволивши їм 

зачати Богородицю. 

Отже, чому ми святкуємо це свято? Кондак свята говорить нам, 

чому: 

«Вашим народженням найчистіша Діва, Йоаким та 

Анна звільняються від безпліддя, Адам і Єва - від 

тління смерті. І ми, твій народ, звільнений від провини 

гріха, святкуємо та співаємо тобі: «Неплідна жінка 

народжує Богородицю, живительку нашого життя». 
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Іншими словами, ми не просто святкуємо чудо св. Йоакима та 

Анни з безпліддя. Через Марію, дитину, дану їм, народився 

Христос. І через Його народження, смерть і воскресіння Адам і 

Єва були звільнені з Аїду; і ми самі звільнені від провини 

нашого гріха. То чому б нам НЕ святкувати це свято?!? 
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МОЛИТВИ ПЕРЕД ЧИТАННЯМ СВЯТОГО ПИСЬМА 
Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче Владико, нетлінне світло Твого 

богопізнання і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські 

проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, 

перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, 

що угодне Тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі 

славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим і 

животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Після молитви читаємо уривок з Євангелія (згідно з планом читання). 

Опісля робимо коротку застанову, що Слово Боже до мене промовляє. 

ЩОДЕННІ ЧИТАННЯ СВ. ПИСМА 

ПОНЕДІЛОК, 20 вересня 
Апостол: 2 Коринтянам 12: 10-19 Євангеліє: Марка 4: 10-23 
 
ВІВТОРОК, 21 вересня 
Апостол: 2 Коринтянам 12: 20-13: 2  Євангеліє: Марка 4: 24-34 
 
СЕРЕДА, 22 вересня 

Апостол: 2 Коринтян 13: 3-14  Євангеліє: Марка 4: 35-41 
  
ЧЕТВЕР, 23 вересня 

Апостол: Галатів 1: 1-10, 20-2: 5  Євангеліє: Марк 5: 1-20 
 
П’ЯТНИЦЯ, 24 вересня 

Апостол: Галатів 2: 6-10  Євангеліє: Марка 5: 22-24, 35-6: 1 
 
СУБОТА, 25 вересня 

Апостол: 1 Коринтянам 4: 1-5  Євангеліє: Матвія 23: 1-12 
 
НЕДІЛЯ, 26 вересня 

14 -та неділя після П’ятидесятниці 
Апостол: 2 Коринтянам 1: 21-2: 4  Євангеліє: Матвій 22: 2-

14 
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Prot. No. 539 

† B A R T H O L O M E W 

By God‘s Mercy Archbishop of Constantinople-New Rome 

and Ecumenical Patriarch 

To the Plenitude of the Church 

Grace, Peace and Mercy from the Maker of All Creation 

Our Lord God and Savior Jesus Christ 

Esteemed brethren and beloved children in the Lord, 

The Feast of the Indiction, the solemn day of prayers for the 

natural environment, finds once again humanity confronted 

with intense weather conditions due to mounting climate 

change, with devastating floods and fires across the globe, as 

well as with the Coronavirus pandemic and its socioeconomic 

consequences. 

The fact that the restrictive measures in transportation and the 

limits imposed on industrial production have resulted in a 

reduction of pollutants and emissions, offered an additional 

valuable lesson on global interconnection and on the 

interdependence of all dimensions of life. Moreover, it has 

been also revealed anew that the Ecumenical Patriarchate‘s 

ecological initiatives, which comprise an extension of the 

Church‘s theology and liturgical tradition, correspond with 

scientific findings and with experts‘ recommendations calling 

for multifaceted mobilization in order to protect the integrity 

of the natural environment. 

We thus pray for the swift overcoming of the consequences of 

the health crisis and for the illumination from above of 

governments throughout the world, so that they do not return 

to or persist upon economism, to those principles of 

organization of the economic life, of production and 

consumption, of exhaustive exploitation of natural resources, 
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principles that prevailed prior to the pandemic. Further, it is 

our genuine desire that the dissemination of pseudoscientific 

opinions concerning the purported dangers of the Covid-19 

vaccines, the slander aimed toward specialists of the medical 

field, and the unfounded degradation of the seriousness of the 

disease, be terminated. Unfortunately, similar opinions are 

propagated in regard to climate change as well, its cause and 

its disastrous effects. The reality is entirely different, and must 

be faced with responsibility, collaboration, joint actions, and 

common vision. 

Inactivity is inconceivable when in full knowledge of the 

shared great contemporary challenges of humanity. 

Indifference toward our suffering brethren and toward the 

destruction of the ―very good‖ creation, is an offence against 

God and a violation of His commandments. Wherein exist 

respect toward creation and tangible love toward man, the 

―beloved of God,‖ therein God is present. 

After the Holy and Great Council (Crete, 2016), the 

Ecumenical Patriarchate, in accordance to its spirit and 

decisions, appointed an official commission, comprised of 

theologians, to draft a document on the social implications of 

our faith and on the social mission and witness of the 

Orthodox Church in the contemporary world. This text, which 

was approved for publication by the Holy and Sacred Synod 

and is entitled For the Life of the World: Toward a Social 

Ethos of the Orthodox Church, states the following: ―The 

Church encourages the faithful to be grateful for—and to 

accept—the findings of the sciences, even those that might 

occasionally oblige them to revise their understandings of the 

history and frame of cosmic reality. The desire for scientific 

knowledge flows from the same wellspring as faith‘s longing to 

enter ever more deeply into the mystery of God‖ (§ 71). 
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The Holy Great Church of Christ emphatically highlights the 

indivisibility of the natural environment‘s protection and the 

philanthropic care for one‘s neighbor. Both an eco-friendly 

stance and the recognition of the sacredness of the human 

person are a ―liturgy after the Liturgy,‖ vital dimensions of the 

Eucharistic actualization of the Church. The life of the Church 

is a manifest respect for creation, as well as the place and the 

way of experiencing the culture of personhood and of 

solidarity. 

Most honorable brothers and cherished children, 

Throughout this difficult period, it is an essential pastoral duty 

of the Church to undertake initiatives for the containment of 

the pandemic. And it is also a categorical ethical mandate to 

support global access to the immunization against the 

coronavirus, especially in poorer nations, in accordance with 

the words of our Lord, ―Inasmuch as you have done it unto one 

of the least of these my brethren, you have done it unto 

me‖ (Matt. 25:40). We ought to love one another ―as Christ 

has loved us‖ (Eph. 5:2) and to show ourselves as ―priests‖ of 

creation, safeguarding and cultivating it with care and 

affection, and, offering in thanksgiving this exceedingly 

precious gift of God‘s Grace unto the Creator of all. 

In closing, we wholeheartedly wish unto all a blessed, healthful 

and fruitful new ecclesiastical year, and we call upon you, 

through the intercessions of the Theotokos Pammakaristos, 

the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus Christ, to 

Whom be the glory and the dominion unto the everlasting 

ages. Amen! 

                                                                                 September 1, 2021 

                                              †Bartholomew of Constantinople 

Fervent supplicant of all before God 



21 

WELCOME BACK! 
St. George Church has opened its doors 

The Province of Ontario entered into Stage 3 of the reopening plan 

on July 16th enabling us to welcome and increase the number of 

parishioners able to attend Liturgies and Vespers as well as the 

services of need as Funerals and Panachyda. Additionally Weddings 

and Baptisms can now be scheduled. 

Consult the Schedule of Services from our web page for more 

details. 

Looking forward to seeing everyone in church! 

Fr. Gregory 

13th SUNDAY AFTER PENTECOST 

September 19, 2021 

                2021 Proposed      2021 Budget       Jun to Aug           YTD to 

  Budget       Per Month       2021          August 31, 2021  

Income          $140,677                 $11,723                $24,231        $82,699 

Expenses $167,877           $13,990      $22,903         $86,017 

Total:  ($27,200)           ($ 2,267)       $ 1,328         ($ 3,318) 

Total donations to August 31, 2021: 

 The Canonical Altar project: $9,792 

 Painting and Restoration Project: $82,097 

 Altar Cross and Fan set: $4,105 

FINANCIAL SNAPSHOT 

A Special Thank you.  

We are most grateful to all of you who have been donating for the 

support of the church. God bless you and keep you in His loving 

care. 

Membership and Volunteering in St. George‘s Parish is a great way 

to connect with your church and become part of the community. St. 

George‘s Parish provides opportunities for members to unite to 

spend time in a common Christian family. Become a member of our 

parish today! Together we can become the change we want to see! 
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CONSECRATION OF THE HOLY 

TABLE 

Due to Restrictions Registration is Required to 

Attend Registration period: September 13-27  

To Register Please call (905) 937-3636  

or email gregorymielnik@gmail.com  

 

SCHEDULE OF SERVICES 

 

FRIDAY, OCTOBER 1, 2021 6:00 p.m. 

  † VESPERS  

  † THE LESSER BLESSING OF WATER 

 

SATURDAY, OCTOBER 2, 2021 9:00 a.m. 

  † GREETING OF BISHOP 

  † CONSECRATION OF HOLY TABLE  

  † CROSS PROCESSION 

  † CONSECRATION OF THE TEMPLE 

  † HIERARCHICAL DIVINE LITURGY 
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September 20 – Monday 
†  Great Vespers: 6:00 p.m. 
 Confession after the service. 
 
September 21, Tuesday 
Nativity of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-Virgin 

Mary 
† Confession: from 8:45 until 9:20 
† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 
 
September 22 – Wednesday. 
† Akathist to the Most Holy Theotokos: 6:00 p.m. 
 
 
September 25 – Saturday 
†  Great Vespers: 5:00 p.m. 
 Confession after the service. 
 
September 26 – Sunday 

14 Sunday after Pentecost 
† Confession: from 8:45 until 9:20 
† Hours: 9:00 a.m. 
† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

SCHEDULE OF SERVICES 
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THE BEGINNING OF THE ECCLESIASTICAL NEW 

YEAR 

Dearly Beloved in Christ,  

One of the things to which we aspire as Orthodox Christians is to be 

wise and faithful stewards. Surely we are familiar with the 

importance of properly managing our talents and treasures, of using 

the gifts with which we have been blessed to glorify God and to serve 

one another. Somewhat more elusive is the call to be stewards, or 

managers, of our time. While we may be committed fully to offering 

our talents for the glory of God and the extension of His Kingdom, 

and while we may be thoroughly dedicated to setting aside the first 

and best of all we possess for this purpose, it is often the case that 

we are remiss in setting aside the time we need actually to 

accomplish these things. 

 The culture in which we live is obsessed with time. While we are 

offered ―time-saving‖ devices and methods of every sort, we often 

find that our days are filled with rushing from one event and activity 

to another with little or no chance for reflection; that our children 

are ―over scheduled;‖ that we wish we had forty-eight hours in a day 

just to meet the demands of daily life. Among today‘s best-selling 

books are those dealing with ―time management,‖ each promising to 

divulge the ―secrets‖ of maintaining a ―balance‖ in our hectic lives.  

In the Church, it is not uncommon to hear even our most faithful 

members lament how they have little time to pray or attend services, 

much less to minister to others, to make a ―time commitment‖ to the 

building up of the Body of Christ, or to engage in those things which, 

just decades ago, made the parish the center of personal and 

community life. All too often, it is the case that, in ―prioritizing our 

time,‖ we relegate the spiritual life to the bottom of the list, or 

pursue it only if and when every other aspect of our lives is satisfied 

and fulfilled. Instead of setting aside the first portion of our time for 

things eternal, we pursue the material first, reserving the ―extra 

time‖ so many seem never to have for prayer, fasting, and 
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almsgiving—and all those things that bring and restore a true 

balance to our lives.  

In his Great Canon, Saint Andrew of Crete laments the many times 

we ―squander‖ our time in laziness or in ―rushing about in vain.‖ In 

so doing, he calls us to recognize not only the need wisely to order 

our time, but to repent when we fail to do so.  

On the fourteenth day of September, we mark the beginning of the 

ecclesiastical year. The commemoration itself reminds us of the 

constant need to re-evaluate and recapture that which is central to 

our lives as Orthodox Christians, to restore balance in all we do, and 

in repentance to make an earnest attempt to set aside a portion— 

the ―first portion‖—of our time to acquire the peace of the Holy 

Spirit, without which our ―rushing about‖ is indeed in vain and our 

lives as Christians is reduced to external formalities, ―time 

permitting.‖  

May the beginning of this new ecclesiastical year mark a new 

beginning in our lives as individuals, as families, as a parish,—a new 

beginning by which we set aside, before all else, the time we need to 

grow spiritually and to respond to the call to live as wise and faithful 

stewards, not only of our talents and treasures, but of the precious 

gift of time.  

With love in Christ, 

Fr. Gregory 
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THE ALTAR OF AN ORTHODOX CHURCH 

The altar, sanctuary, or the Holy 

of Holies is the eastern part of 

the church building, separated 

from the nave (the main body of 

the church) by the iconostas (a 

wall with icons). The altar 

contains the Holy Table and the 

Table of Oblation and has an 

adjoining sacristy and vestry for 

the storage of sacred vessels and 

vestments. Entry into the altar is through the Royal Doors in the 

middle of the iconostas and the deacon's doors to the north and the 

south. Only ordained clergy (priests, deacons, and bishops) are 

allowed through the Royal Doors, and only men or boys who are 

appointed to serve are allowed through the deacon's doors. The altar 

area is elevated above the rest of the church to remind the faithful 

that just as the Lord descended from heaven to earth, so too in like 

manner are they to make an ascent from earth to heaven. 

 

HOLY TABLE 

The Altar Table is located 

behind the iconostas (icon 

screen) and in the middle of 

the sanctuary. The Body and 

Blood of  Christ are 

consecrated on the Holy 

Table, and before this Table 

stands the celebrant (priest 

or bishop) during the Divine 

Liturgy and at the more 

important parts of Vespers 

and Matins. The Holy Table contains relics of saints and the Table 

together with the liturgical items placed upon it may be touched 
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o n l y  b y  o r d a i n e d  c l e r g y .  A l t a r  

Tables are also called the Throne of Christ since He is mystically 

present there in the form of His Body and Blood. Unlike altar tables 

in western denominations which face the people, in the Orthodoxy 

Altar Tables face east, away from the people but towards Christ, the 

Source of Light. Likewise, they are not attached to the wall, but can 

be circled, as while censing. Altar Tables square to symbolize that 

Christ's doctrine and sacraments are equally offered to people of all 

the ends of the earth - north, south, east, and west.  

 

Table of Oblation 

A small table at the left side of 

the sanctuary on which bread 

and wine are prepared for the 

Eucharist. At the Office of 

P r e p a r a t i o n  o r  t h e 

Proskomedia (from the Greek, 

proskomede, or preparation), 

particles are taken out of the 

prosphora (offering breads) in 

commemoration of the living and the departed by name, and  

place before the Lamb or the piece of bread that is to be consecrated 

for Holy Communion. At the time of the Cherubic Hymn, the bread 

and wine which are to be offered for Holy Communion are  

transferred from the Table of Oblation in a solemn procession (the 

Great Entrance) out the (north) side door of the altar and through 

the Royal Doors and placed on the Holy Table. Before the 

procession, if a bishop should serve, he commemorates all the 

concelebrating clergy by name as they come up to him one by one 

and kiss his shoulder. 
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Commemoration of the Miracle of the 

Archangel Michael at Colossae 
Commemorated on September 19 

 

In Phrygia, not far from the city of Hieropolis, in a place called 

Cheretopos, there was a church named for the Archangel Michael, 

built over a miraculous spring. 

This church was built by a certain inhabitant of the city of Laodicia 

in gratitude to God for healing his mute daughter. The holy Chief 

Commander Michael appeared to this man in a dream and revealed 

to him that his daughter would receive the gift of speech after 

drinking from the water of the spring. The girl actually did receive 

healing and began to speak. After this miracle, the father and his 

daughter and all their family were baptized. In fervent gratitude, the 

father built the church in honor of the holy Chief Commander 

Michael. Not only did Christians begin to come to the spring for 

healing, but also pagans. In so doing, many of the pagans turned 

from their idols and were converted to the faith in Christ. 

At this church of the holy Chief Commander Michael, a certain pious 

man by the name of Archippus served for sixty years as church 

custodian. By his preaching and by the example of his saintly life he 

brought many pagans to faith in Christ. With the general malice of 

that time towards Christians, and especially against Archippus, the 

pagans thought to destroy the church in order to prevent people 

from coming to that holy place of healing, and at the same time kill 

Archippus. 

Toward this end they made a confluence of the Lykokaperos and 

Kufos Rivers and directed its combined flow against the church. 

Saint Archippus prayed fervently to the Chief Commander Michael 

to ward off the danger. Through his prayer the Archangel Michael 

appeared at the temple, and with a blow of his staff, opened a wide 

fissure in a rock and commanded the rushing torrents of water to 
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flow into it. The temple remained unharmed. Seeing such an 

awesome miracle, the pagans fled in terror. Archippus and the 

Christians gathered in church glorified God and gave thanks to the 

holy Archangel Michael for the help. The place where the rivers 

plunged into the fissure received the name ―Chonae‖, which means 

―plunging.‖ 
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THE FEAST OF THE NATIVITY OF THE 

THEOTOKOS 
Commemorated on September 21 

The very first feast of the new Church year is the Feast of the 

Nativity of the Theotokos, and it is a very good place to start! After 

all, the birth of the Theotokos is where many of the other feasts 

begin. In this feast, we celebrate the miracle which God worked in 

the lives of Sts. Joachim and Anna, who were His faithful servants, 

but were never blessed with a child. Childlessness was a hardship for 

them. They had reached old age and had borne no children! In those 

days, barrenness was considered punishment from God for sins, and 

thus everywhere they went, people could look at them and judge 

them as sinners simply because they had no child. In fact, when 

Joachim went to the Temple to make an offering, he was turned 

away by the High Priest because of his childlessness (remember, at 

that time it meant ―apparent sinfulness‖). It was at this point that 

Joachim went off to the hills to earnestly pray for a child. 

Meanwhile, Anna was in Jerusalem at their home wondering where 

he was, while also praying for a child. While they were praying one 

day, the Archangel Gabriel appeared to each of them, telling them 

that their prayers had been heard, and they would be given a 

daughter whose name would be known through all the world. He 

told Joachim to go back to Jerusalem, and he told Anna to wait for 

Joachim at the Golden Gate. They both believed the angel and 

obeyed him. So when Joachim arrived back at Jerusalem, there was 

Anna, waiting for him at the Golden Gate! God kept His promise to 

them by allowing them to conceive the Theotokos. 

So, why do we celebrate this feast? The Kondak of the feast tells us 

why: 

―By your nativity, most pure Virgin, Joachim and Anna are 

freed from barrenness, Adam and Eve from the corruption 

of death. And we, your people, freed from the guilt of sin, 

celebrate and sing to you: ‗The barren woman gives birth to 
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the Theotokos, the nourisher of our Life.‘‖  

In other words, we are not just celebrating the miracle of Sts. 

Joachim and Anna‘s release from barrenness. Through Mary, the 

child given to them, Christ was born. And through His birth, death, 

and resurrection, Adam and Eve were released from Hades; and we 

ourselves are set free from the guilt of our sin. So, why would we 

NOT celebrate this feast?!? 
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DAILY SCRIPTURE READINGS 

O Master Who loves mankind, illuminate our hearts with the pure light of Your 
divine knowledge and open the eyes of our mind to understand the teachings of 
Your Gospel. Instill in us also the fear of Your blessed commandments, that we 
may overcome all carnal desires, entering upon a spiritual life and understanding 
and acting in all things according to Your holy will. For You are the enlightenment 
of our souls and bodies, O Christ God, and to You we give glory together with Your 
eternal Father and Your all-holy, gracious and life-giving Spirit, now and ever and 
forever. Amen. 

After the prayer, we read the Gospel passage (according to the reading plan). 
Then we meditate upon the Word of God and what it speaks to me. 

MONDAY, September 20 
Epistle: 2 Corinthians 12:10-19  Gospel: Mark 4:10-23 

 
TUESDAY, September 21 

Epistle: 2 Corinthians 12:20-13:2  Gospel: Mark 4:24-34 
 

WEDNESDAY, September 22 
Epistle: 2 Corinthians 13:3-14  Gospel: Mark 4:35-41 

  
THURSDAY, September 23 

Epistle: Galatians 1:1-10, 20-2:5  Gospel: mark 5:1-20 
 

FRIDAY, September 24 
Epistle: Galatians 2:6-10  Gospel: Mark 5:22-24, 35-6:1 

 
SATURDAY, September 25 

Epistle: 1 Corinthians 4:1-5  Gospel: Matthew 23:1-12 
 

SUNDAY, September 26 
14th Sunday after Pentecost 

Epistle: 2 Corinthians 1:21-2:4  Gospel: Matthew 22:2-14 
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OUR SPONSORS 
 

If you wish to advertise in the bulletin contact  Natalie 905-892-1266  
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PLEASE SUPPORT OUR SPONSORS! 


