
Слава Ісусу Христу!        Glory to Jesus Christ! 
Хрестопоклінна	  Неділя	  -‐	  Sunday	  of	  the	  Cross	  

15.03.2015	  
Readings:	  Hebrews	  4:	  14-‐5:6	  and	  Mk	  8:34-‐9:1	  

	  

	  
 

	  

	  
Нині: панахида +Анєла Яцина 
 
Річні Загальні Збори 
ВІДКЛАДЕНО до 26-го квітня; 
Parish Annual Meeting 
POSTPONED until April 26th. 
 
Великопостна місія/ Parish 
Mission 
П’ятниця 27-го березня; 7:00 веч. 
Літургія напередосвячених дарів; 
Сповідь і місійна наука; 
Saturday, March 28; 5:00 p.m. 
Sunday Divine Liturgy in English; 
Confessions and Mission Homily; 
Sunday, March 29; 10 a.m. Divine 
Liturgy; Confessions and Mission 
Homily in Ukrainian and English. 
Місіонар: o. Тарас Дусановський 
Mission will be led by  
Fr. T. Dusanowskyj. 

 
Saturday, March 28 

9th Annual Pysanka Party 
9:30-11:30 Small children (with 
parents) 
11:30-12:30 LUNCH for everyone 
9:30 -2:30 Older children and adults 

 
 

16.3.2015 (Monday)    Утреня/ Matins 10 a.m.  
18.3.2015 (Wednesday)   Хрестна дорога /Way of the Cross 11 a.m. 
20.3.2015 (Friday)  Літургія напередосвячених дарів і сорокоусти/Liturgy of the 

Presanctified and Sorokousty 5:30 p.m. 

	  

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: Stefania Pawelczak 
(16th), Oleksiy Gryshchenko (19th) and  Roman (Jr.)  & 
Michelle Marko (20th). 

	  
	  

ПОТРІБНО ВАШОЇ ПОМОЧІ!! 
COME LEND A HELPING HAND! 

 
Saturday, March 21—9 a.m. Holubtsi making 
Sunday, March 22—9 a.m. Holubtsi packing 
Запрошуємо всіх прийти допомогти!  
We invite everyone to come and help in this community task! 
Pyrohy or holubtsi orders: 519-578-6465 
	  

У вересні 2014 бойовики та російські агресори обстріляли 
ракетними установками с. Побєда Луганської області. У 
результаті був знищений український військовий табір разом з 
технікою, але залишився неушкодженим березовий Хрест 
Господній, який був освячений на День Незалежності України, 24 
серпня 2014 р. “Цей хрест став символом сили духу українського 
народу та запорукою нашої перемоги в боротьбі за правду. Тому у 
молитовній ході замість традиційного хреста цього року буде 
березовий», — розповідає керівник Духовно-пасторального 
відділу УКУ о. Юрій Саквук. 

Структура цьогорічного походу сперта на Хресній Дорозі яку 
православний патріарх Варфоломій подарував папі Івану Павлу ІІ. 
«Ця Хресна Дорога побудована на основі Євангелія — у ній немає 
історії про Вероніку чи падіння Ісуса Христа», — зазначає о. 
Юрій Саквук. 

Ще однією особливістю хресної ходи є розважання Андрея 
Шептицького, які на молитовних зупинках читатимуть 
проректори УКУ разом із нашими студентами. «У рік, коли 
УГКЦ та УКУ відзначають ювілей митрополита Андрея 
Шептицького, ми вирішили нагадати його думки про те, як в час 
лихоліття, війни, люди повинні переносити страждання, зберігати 
вірність Богові, людям та Батьківщині», — розповідає про 
концепцію цьогорічної молитви о. Юрій Саквук. 

	  

	  
A	  simple,	  but	  important	  way	  of	  recognizing	  ourselves	  in	  the	  presence	  of	  Christ,	  

	  Is	  by	  praying	  the	  Jesus	  prayer:	  
Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner. 

Гоcподи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного/ грішницю. 

	  

Щире спасибі всім жертводавцям! 
КЛЮБ Зустріч: $1250 
1.03.2015        
Regular collections: $722.00    
Clergy benevolent fund: $40. 
8.03.2015        
Regular collections: $575.00   Clergy benevolent fund: $10. 

  

Символом цьогорічної молитовної хресної ходи: березовий хрест 

	  
During	  this	  year’s	  Way	  of	  the	  
Cross	  march	  in	  Lviv,	  the	  
cross	  being	  carried	  will	  be	  a	  
simple	  cross	  of	  white	  
birch.	  This	  is	  to	  
commemorate	  the	  war	  in	  
Eastern	  Ukraine.	  Last	  
September	  when	  the	  village	  
of	  Pobjeda	  was	  virtually	  
destroyed	  by	  Russian	  
rockets	  all	  that	  was	  left	  
standing	  was	  a	  cross	  of	  
white	  birch.	  “The	  cross	  has	  
become	  the	  symbol	  of	  the	  
spirit	  of	  the	  Ukrainian	  
people”	  said	  Fr.	  Sakvuk	  this	  
year’s	  	  march	  organizer.	  

THANK	  YOU	  

FOR	  YOUR	  

GENEROSITY	  

Poverty	  is	  still	  with	  us!	  
No one project or gesture can solve all the problems that people are 
dealing with, but our support, generosity, and understanding can help 
those in crisis. As an initiative of our UCWLC we are once again 
collecting non-perishable food items to be distributed through local 
organizations to those in need. Please bring donations for the food 
hamper located in the entrance-way of the Church. 
Тяжко уявити що тут в Канаді люди бідують. Однак це є 
дійсність для сотки тисяч канадців. Ми можемо 
допомогти! Принесіть до церкви т.зв. non-perishable їду та 
залишіть у пачці котра стоїть в притворі. 
	  


