
Христос Раждається!  Славіте Його!        Christ is born! Let us glorify Him! 
Неділя	  митаря	  і	  фарисея-‐	  Sunday	  of	  the	  Pharisee	  and	  the	  Publican	  

1.02.2015	  
Readings:	  Timothy	  2:10-‐15	  and	  Luke	  18:10-‐14	  

	  

 

	  
TODAY! 
Panakhyda: + Victoria 
Dudka 
 
Sunday, Feb. 1 
1 p.m. Вифлеємська Ніч, музична 
студія “Резонанс”, St. Demetrius 
Parish, 135 LaRose Ave., Toronto. 
 
Friday, Feb. 27-March 1 
English language retreat for 
women, Mt. Mary, Ancaster. 
Retreat Director: Fr. B. Czolyj (Sts. 
Cyril & Methodius, St. Catharines). 
Please contact M-A. Oshukany. 
 
Friday, March 6-8 
Україно-мовні реколєкції для 
жінок, Гора Марії в Анкастері. 
Провідник: о. Кривоглавий (св. 
Євхаристія, Торонто). За дальші 
інформації зверніться до М. 
Ошуканої. 
 
Повідоміть о. Мирослава 
якщо бажаєте Йорданські 
відвідини. 
Please let Fr. Myroslaw 
know if you would like a 
Jordan visitation. 

2.2.2015   Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 10 a.m.  
4.2.2015   Молебень/Moleben 11 a.m.  
	  

Sunday	  of	  the	  Pharisee	  and	  the	  Publican	  

As	  we	  begin	  our	  preparation	  for	  Great	  Lent	  we	  are	  reminded	  that	  the	  road	  
ahead,	  the	  road	  to	  the	  Resurrection,	  leads	  through	  the	  Cross.	  Our	  Christian	  
faith	  is	  not	  about	  being	  comfortable.	  Being	  complacent,	  taking	  things	  for	  
granted,	  was	  the	  sin	  of	  the	  Pharisee.	  He	  assumed	  that	  he	  stood	  in	  God’s	  
favour	  and	  that	  he	  was	  better	  than	  the	  publican.	  On	  the	  other	  hand,	  the	  
publican	  was	  acutely	  aware	  of	  his	  failings	  and	  even	  more	  aware	  of	  his	  need	  
for	  God’s	  help.	  
	  	  

 

Щире спасибі всім жертводавцям! 
Regular collections:  25.01.: $708. 
 Initial offering:  25.01.: $10.  
 Eparchial (Andrew’s Pence): 25.01.: $5.   

THANK	  YOU	  

FOR	  YOUR	  

GENEROSITY	  !	  

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) закликав вірян до безперервної молитви за українське 
військо, за призовників, їхніх батьків та мешканців сходу, які гинуть від холоду та голоду. 
Таке прохання першоєрарх озвучив 30 січня у Львові, у соборі св. Юра, під час вшанування 
Нерукотворного образа Христа. 
«Я прошу вас, кожного з вас, кожного молільника, який прибув, аби поклонитися тій реліквії, 
будьте отакими ангелами-охоронцями, які день і в ніч моляться за наше військо, за хлопців, 
яких кличуть поповнити лави українського війська. За їхніх матерів, за тих, хто постраждав, 
залишився без дому. Молімося за поранених, за тих, хто потрапив у полон, хто по тій лінії 
фронту вмирає з голоду і холоду. Бо їм не дано сьогодні тієї ласки, яку ми маємо сьогодні у 
тому святому храмі», - сказав він. 
«Я хочу закликати усю нашу Церкву до неустанної молитви за Україну», - попросив Патріарх. 
Глава УГКЦ повідомив, що з проханням про посилену молитву до нього та владик Синоду 
зверталися наші бійці. Відтак він нагадав людям про заклик Церкви щоденно молитися за 
державу. 
«Сьогодні до нашого Синоду звернулися воїни, які просили посилити молитви. Отож, я прошу, 
перш за все пам’ятайте про 9-ту годину кожного вечора. Пам’ятайте про заклик, про молитву і 
піст по наших єпархіях і екзархатах. Розділіть добу, яка має 24 години, на частини і молімося 
безперервно», - наголосив Патріарх Святослав. 

	  

	  

ПАТРІАРХ УГКЦ: РОЗДІЛІТЬ ДОБУ НА 

ЧАСТИНИ І БЕЗПЕРЕРВНО МОЛІТЬСЯ ЗА 

ВІЙСЬКО ТА УКРАЇНУ 
	  

We	  begin	  this	  period	  of	  preparation	  with	  an	  appeal	  to	  be	  more	  
self	  aware,	  to	  be	  less	  complacent,	  and	  to	  recognize	  that	  we	  are	  
all	  in	  need	  of	  God’s	  assistance	  –	  an	  assistance	  that	  comes	  readily	  
when	  we	  open	  our	  hearts	  to	  divine	  grace.	  

	  

Thank	  you	  for	  
your	  kind	  
donations.	  We	  
were	  able	  to	  pass	  
on	  198	  lbs	  of	  
food!	  
	  
Helping	  those	  in	  
our	  community	  
who	  are	  in	  need	  
is	  not	  an	  
occasional	  
responsibility:	  
please	  continue	  
to	  donate	  food	  
items	  for	  the	  
FOOD	  BANK!	  

Happy Birthday!                                                        Многая літа! 
Вітаємо парафіян котрі цього тиждня відзначують день народження.  
Greetings and best wishes to all our parishioners who celebrate their birthday this week. 
Andrij Pankiw (1st) and Andrzej Kocan (5th). 

	  


