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Як живе і розвивається парафія
Української православної церкви
св. Анни у Скарборо
Православна церква впродовж
своєї історії пройшла чимало етапів
становлення і розвитку, були
«золоті століття», але й на жаль
були роки упадку. Дякуємо Господу
нашому Ісусу Христу, що маємо
сьогодні нашу рідну батьківську
православну церкву, яка, як мати,
збирає під своє крило всіх своїх
дітей. Повага, взаєморозуміння,
підтримка, а найголовніше молитва
і любов до Бога мають бути
основою нашої церкви, головою
якої є сам Христос.
Але ж що спонукає людину прийти до Божого храму і не
просто прийти, а залишитися там, стати частиною громади і
служити на славу Божу? Однозначно це любов, яка є
рушійною силою, бо з любові Господь створив цей світ і дав
нам життя, з любові Ісус Христос прийшов на землю для
нашого спасіння. Тож коли виникають дискусії як привести
більше людей до храмів сьогодні, відповідь може бути тільки
одна - треба вчитися любити один одного і тоді Господь сам
буде піклуватися про наші храми і наповнить їх людьми і
миром.
Парафія Української православної церкви св. Анни у Скарборо
– це одна з тих парафій у Канаді, яка отримала «друге життя»
і росте на славу Божу. Наповнюється наш храм новими
людьми з діточками, впроважуються нові проекти, діють
недільна школа, жіноча організація, проводяться різні цікаві
заходи. Велика заслуга у цьому нашого духовного настоятеля
і друга, людини з великим серцем і покликанням служити Богу
о.Володимира Феськіва, якого підтримує добродійка Наталя і
велика родина.
7 серпня у день Успіння праведної Анни наша парафія
святкувала храмове свято, про яке хочемо розказати. Дата
цьогорічного святкування припала на понеділок, тож були
думки перенести святкування на недільний день, щоб більше
людей могли відвідати храм, але вирішили святкувати за
давньою традицією саме того дня, коли припадає свято. І не
помилилися, наш храм був заповнений людьми, які поспішили

навіть з інших парафій прийти і прославити у своїх молитвах
праведну Анну! Палкою і щирою була молитва священників,
які приєдналися до святкування, і всіх вірних, храм
наповнився запахом квітів і ладану, а серця підносились до
неба! Після благословення і почитання святого хреста всі
охочі завітали на приготовлений з любов’ю святковий обід.

Ще однією цікавою подією з життя
нашої парафії став родиннй
пікнік, який цьогоріч відбувся
25 червня і зібрав чимало
прихожан і гостей.
Започаткований багато років тому
у громаді св.Анни, такий пікнік
став чудовою нагодою до
спілкування і об’єднання громади,
що вкрай важливо для всіх
православних церков у Канаді.
Цьогорічний пікнік став
особливим, всі охочі мали змогу

скуштувати неймовірно смачні
закарпатські страви майстерно
приготовані на вогні шефповаром з України. Діти брали
участь у майстер-класі і зробили
метеликів, грали в цікаві ігри і
отримували подарунки. На
подвір’ї біля храму відбувся
справжній чемпіонат з футболу, а
переможці виграли кубок!
Життя у нашій недільній школі
також
вирує!
Знаємо,
що важливо не лише вчитися, а й
разом відпочивати, тому на
завершення навчального року
відбулася чудова поїздка на страусину
ферму учнів і їхніх батьків з наш ої
недільної школи. Чудовий настрій,
свіже повітря, приємне спілкування,
ігри і звичайно страуси стали чудовим
завершенням навчального року. Наші
діти мали можливість побачити близько
50 страусів, більше дізнатися про
життя цих цікавих птахів. Екскурсія була надзвичайно
цікавою не тільки для дітей, але й для дорослих, які також
змогли на хвилину стати дітьми, коли, наприклад, годували 3метрових велетнів.
Ми чекаємо на офіційну візитацію Його Преосвященства
Владику Андпія у місяці вересня.
Ще маємо багато планів та ідей,
які з Божою допомогою
прагнемо втілити у життя і хай
допоможе у всіх наших
починаннях Господь, Йому ж
слава на віки вічні.
Ми запрошуємо вас відвідувати
наш розклад веб-сайті для
майбутніх подій www.stannesorthodox.ca.

St. Anne’s Ukrainian Orthodox Church
Scarborough Celebrates Dormition of
the Righteous St. Anne
Throughout history the Orthodox
Church has undergone many stages of
formation and development. There
was a “golden age”, but also we experienced years of decline. We thank
our Lord Jesus Christ that we have our
native Orthodox church today, which,
like a mother, embraces all of her children under her wings. Respect, mutual understanding, support, and most
importantly prayer and love for God
must be the foundation of our church,
whose Head is Christ Himself.
But what prompts a person to come to God’s temple, and stay?
To become part of the community and serve God’s glory? Clearly
it is love. God’s love for us and our love for each other.
“In this the love of God was manifested toward us, that
God has sent His only begotten Son into the world, that
we might live through Him. In this is love, not that we
loved God, but that He loved us and sent His Son to be
the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us,
we also out to love one another.”
(1John 4:9-11).
The parish of the Ukrainian Orthodox Church of St. Anne’s in Scarborough, Ontario is one of those
parishes in Canada which is going
through a rebirth and is growing to
serve the Lord. Our church is filled
with new people, children, new projects are being implemented, Sunday school and our Women’s Organization are thriving and many
events are held throughout the
year. Recognition and merit go to
our priest, Rev. Volodymyr Feskiv
and his wife Dobr. Nataliya Feskiv.

Father Volodymyr has a clear vision
and pours his heart and soul into everything we do at St. Anne’s Church.
He is supported by his family as well
as our church family and congregation.
On Monday, August 7th, on the day of
the Dormition of the righteous St.
Anne, our parish celebrated the
church feast day. The date fell on
a Monday this year but it was decided
to keep the Divine Liturgy and celebration on the actual date rather than
moving it to a weekend. Our church was filled with people! Numerous priests, sub-deacons and visitors from other parishes
came to glorify St. Anna in their prayers. The church was
adorned with beautiful flowers, roses and white daisy’s adorned
the icon of St. Anna. The smell of incense permeated the air and
added a sense of solemnity to the Divine Liturgy . Following the
Divine Liturgy, everyone was welcomed to a delicious lunch held in the
church hall.
Another interesting event which took
place on June 25th was our parish picnic. A community picnic has been
held at St. Anne’s for decades, but
what differentiates this year’s event
was the skillful trans-Carpathian cuisine cooked by a professional chef
from Ukraine. He used the traditional
cooking
tripod
which
dates
back to the 6th century BC. The
children took part in crafts,
played games and received prizes. Our picnic wouldn’t be complete without a soccer match.
Over the years the St. Anne’s picnic has become a community
event where local families from
the neighborhood join us.

Our Sunday School is growing each
year with the addition of young, new
families. We recognize that it’s important to learn the word of God, but
it’s also important for our children to
have fun together to build friendship
and bonds we want to see in our
church family. To celebrate the end of
the school year a trip was organized to
an ostrich farm. Children and parents enjoyed the fresh air, games, picnic and various farm animals. These 3
meter ostriches were very friendly and
everyone was allowed to feed them.

We look forward to the official visit of His Grace Bishop Andriy in September.
With God’s help we will continue to plan and hold many activities
to glorify His name. We invite you to frequently visit our web
site schedule at www.stannesorthodox.ca for upcoming events.

