
 Слава Ісусу Христу!        Glory to Jesus Christ!  
Квітна	  неділя	  –	  Pussy	  willow	  (Palm)	  Sunday	  

5.04.2015	  
Readings:	  Philemon	  4:	  4-‐9	  and	  Jn	  12:1-‐18	  

	  

 

	  

	  
Sunday, April 19 
10:00 a.m. Божественна Свята 
Літургія і спільне свячене; 
Divine Liturgy followed by Easter 
breakfast for our community. 
 
Saturday, April 25 
8:00 p.m. Благодійний концерт 
Допомога Україні: Сергій Фома 
(Мандри) та Михайло Щур; 
Aid for Ukraine Benefit Concert 
King’s Garden Banquet Hall, 15 
Canmotor Ave., Mississauga. 
www.dopomoha-
ukraini.org/weekend-for-ukraine 
 
Sunday, April 26 
Річні Загальні Збори після 
Літургії; Parish Annual Meeting 
after the Divine Liturgy. 
 
3:00 p.m. Концерт духовної 
хорової музика; Concert of 
Ukrainian religious music 
St. Demetrius Church, 135 
LaRose Ave., Toronto. 
 
6:30 p.m. прем’єра комедії 
Борися Будного “Духи добра”; 
516 The Kingsway, Toronto. 

 
Remember to submit your questions! 
Здайте Ваші питання! 
 
 

Відправи цього тиждня подані у бюлетеню з Великодним порядком. 
УВАГА: відправа на Велику п‘ятницю о год 5:30 веч.  
5 p.m. English language Divine Liturgy on Saturdays will resume Saturday, April 26th.  

	  

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: Jerzy 
Sydorczak (6th), Danuta Chudzinski (7th), and Orysia Soroka (7th). 

	  

Свято	  Благовіщення	  
Вівторок,	  7-‐го	  квітня,	  
літургія	  о	  год.	  10	  –а	  рано	  
	  
Feast	  of	  the	  
Annunciation	  
Tuesday,	  April	  7th,	  Divine	  
Liturgy	  at	  10	  a.m.	  

Один з найбільших празників у літургійному році – 
Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це третє за значенням 
народно-релігійне свято після Великодня і Різдва Христового. 
В основі свята — «блага вість» архангела Гавриїла Діві Марії 
(звідси і Благовіщення) про народження у неї божественного 
немовляти, Спасителя роду людського. 
Радуйся, Благодатная! Господь з Тобою! Ти благословенна 
між жінками! (Лк 1:28). 
«Радуйся» — таке вітання і водночас звеличення стало 
улюбленим у візантійських гимнографів, як ми це бачимо у 
вище вказаній празничній стихирі. Первинне значення вигуку 
«радуйся» сприймалося як елемент найдавнішої молитви і 
символізувало побажання особливої прихильності 
божественних сил. 
Вагомість цього свята представлено в тому, що коли припадає у 
Страсному тиждні воно міняє порядок жалобних відправ. 

Щире спасибі! Thank you!	  
29.03 .2015        
Regular collection: $723.25     
Flowers for the  
plashchannytsia: $40. 
Parish mission: $100.  
 

Нині	  вітаємо	  до	  Христової	  Церкви:	  	  
новохрещеного	  Маркіяна	  Коцана	  

	  

THANK	  YOU	  

FOR	  YOUR	  

GENEROSITY	  

Strasnyj	  Tyzhden’/Holy/Passion	  week	   	  
	  
This	  Saturday,	  Lazarus	  Saturday,	  marks	  the	  end	  of	  Great	  Lent	  and	  the	  start	  of	  Passion	  Week.	  	  
	  
In	  today’s	  world,	  especially	  in	  North	  America,	  we	  approach	  the	  Easter	  cycle	  as	  a	  time	  for	  special	  
annual	  observances	  at	  church	  and	  lovely	  cultural	  festivities	  involving	  crafts	  (pysanky)	  and	  delicious	  
food	  (paska).	  Many	  churches	  will	  be	  crowded	  with	  people	  who	  include	  Easter	  liturgies	  as	  part	  of	  their	  
seasonal	  tradition,	  (together	  with	  Christmas),	  but	  otherwise	  don’t	  participate	  in	  the	  parish	  
community.	  	  	  
Although	  our	  rituals	  are	  indeed	  beautiful	  and	  delicious,	  our	  Ukrainian	  Catholic	  faith	  tradition	  
provides	  an	  opportunity	  for	  so	  much	  more	  during	  this	  season.	  	  Great	  Lent,	  that	  time	  set	  aside	  for	  
specific	  reflection	  on	  our	  relationship	  to	  God,	  ends	  at	  the	  start	  of	  Strasniy	  Tyzhden’.	  Beginning	  with	  
Lazarus	  Saturday	  and	  Palm	  Sunday,	  each	  successive	  day	  has	  a	  liturgical	  practice	  that	  was	  established	  
in	  the	  Early	  Church	  to	  support	  communities	  of	  Christians	  as	  they	  encountered	  the	  overwhelming	  
significance	  and	  unfathomable	  mystery	  of	  Christ’s	  death	  and	  resurrection.	  During	  Passion	  Week,	  
we	  can	  face	  the	  horror	  of	  darkness—while	  feeling	  the	  secure	  embrace	  of	  Light.	  In	  this	  time,	  our	  Faith	  
Tradition	  leads	  us	  through	  contemplation	  into	  experience	  of	  the	  meaning	  and	  responsibility	  of	  
accepting	  life	  as	  a	  Christian.	  The	  journey	  through	  the	  Cross	  this	  week	  before	  Velykden’	  is	  more	  than	  a	  
commemoration	  of	  past	  events,	  more	  than	  a	  pious	  sorrowing	  over	  the	  murder	  of	  Jesus;	  this	  road	  
leads	  us	  to	  glimpse	  the	  fundamental	  transformation	  of	  existence,	  of	  cosmic	  reality:	  the	  consequences	  
of	  death	  trampled	  by	  death.	  We	  suffer.	  We	  know	  that	  we	  will	  die.	  And	  “we	  know	  that	  Christ's	  death	  
has	  annihilated	  the	  power	  of	  death,	  and	  death	  is	  no	  longer	  the	  hopeless,	  the	  ultimate	  end	  of	  
everything”	  (A.	  Schmemann).	  For	  this	  reason,	  as	  committed	  Christians,	  the	  darkness	  of	  the	  world	  is	  
incapable	  of	  erasing	  the	  profound	  joy	  that	  underlies	  our	  faith	  in	  Christ.	  
	  
Although	  many	  of	  the	  liturgies	  of	  our	  Church	  calendar	  are	  no	  longer	  	  
practiced	  (except	  in	  monasteries),	  our	  parish	  will	  celebrate	  the	  following:	  
Tuesday:	  Divine	  Liturgy	  for	  the	  Feast	  of	  the	  Annunciation	  (10	  am.);	  
Wednesday:	  Liturgy	  of	  the	  Pre-‐Sanctified	  Gifts	  (6:30	  p.m.);	  
Thursday:	  Matins	  of	  the	  Passion	  (6:30	  p.m.);	  
Friday:	  Vespers	  and	  the	  Exposition	  of	  the	  Holy	  Shroud	  (5:30	  p.m.);	  
Saturday:	  Vespers	  and	  the	  Liturgy	  of	  St.	  Basil	  (4	  p.m.);	  
Easter	  Sunday:	  Vigil,	  Matins,	  and	  Divine	  Liturgy	  (7	  a.m.).	  
	  
Perhaps	  in	  time,	  and	  as	  our	  community	  grows,	  we	  will	  be	  able	  to	  reignite	  a	  desire	  for	  these	  communal	  
traditions	  of	  praying	  together.	  For	  a	  more	  detailed	  account	  of	  Passion	  week	  liturgies,	  please	  visit	  
our	  website	  at:	  holytransfigurationkw.com	  
	  

	  


