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Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	
	Неділя	митаря	і	фарисея—Sunday	of	the	Pharisee	and	the	Publican	

21.2.2016	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	

Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
НИНІ: панахида + Михайло Слюсарчик і Стефанія Лех 
 Кава у великій залі після Літургії/Coffee in the UC Centre after Liturgy 
22.02.2016 (Monday) 10 a.m.Бож. Свята Літургія/ Divine Liturgy  
24.02.2016 (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 У великі залі – in the UC Centre 
 6:30 p.m. Rozmaj dancing instruction 
 7-8 p.m. Bible Study/Дискусія св. Письма (в парафіяльні хаті/in parish house)  
26.02.2016  (Friday) 10 a.m. Бож. Свята Літургія/ Divine Liturgy  
 7 p.m. Вервиця/Rosary 

	

In	case	the	lesson	of	Zacchaeus	last	Sunday,	(where	followers	of	Jesus	grumbled	at	His	choice	of	
dining	with	a	tax-collector),	was	too	subtle,	this	Sunday	gives	us	another	chance	to	focus	on	our	self-
righteousness.	
In	this	story,	the	figures	behave	in	an	opposite	way	to	expectations.	The	Pharisee	is	supposed	to	be	
the	good	guy,	but	he	is	arrogant,	self-obsessed,	self-righteous,	judgemental;	whereas	the	Publican,	
who	should	be	the	bad-guy,	is	in	fact	the	model	for	us:	humble,	contrite,	sincere	in	his	prayer—
which	in	the	East	becomes	the	prayer	of	our	breath—“Lord,	have	mercy	on	me,	a	sinner.”			
The	meaning	of	this	parable	for	me	in	my	life	today	may	be	different	than	the	impact	it	has	on	you	at	
this	particular	time.	As	we	reflect,	we	detect	ever	greater	significance	and	relevance.		
Both	Pharisee	and	Publican	are	stereotypes	(think	hypocritical	politician/honourable	thief).	How	
often	do	we	judge	individuals	according	to	surface:	status,	skin	colour,	ethnicity,	etc.?	Might	we	trust	
the	elegant	woman	in	the	expensive	suit	but	grip	our	wallet	tightly	as	we	walk	by	the	homeless	
person	huddled	at	the	entrance	to	Sobeys?	How	often	do	we	judge	(self-righteously)	without	
realizing	it?	
While	we	might	want	to	relate	to	the	Publican,	repentance	may	not	be	easy	to	do.	Living	a	Christian	
commitment	needs	constant	self-vigilance.	The	love	for	others	that	Jesus	exemplified	is	as	
radical	as	it	is	beautiful.	
	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
 Feb. 14, 2016: Regular: $ 600.    Andrews’s pence: $10.    

Thank you to all our kind donors! 
	

90 years together in K-W 
	

This	Sunday	marks	the	second	week	of	preparation	for	Lent	with	the	parable	of	
the	Publican	and	the	Pharisee.	
The	story	is	familiar—heard	this	time	every	year—yet	each	time	we	hear	it,	we	
have	an	opportunity	to	see	our	selves	through	a	new	light.	How	can	this	be?	This	
is	the	power	of	parables.	Parables	(like	fables)	allegorically	represent	a	moral	
lesson.	They	present	a	short,	simple,	clear	event,	easy	to	visualize	and	
remember.	But	behind	the	literal	story	lies	the	depth	of	human	experience.	The	
fictional	characters	symbolize	human	relationships	in	the	presence	of	God;	they	
teach	us,	through	Christ,	how	we	are	to	act	as	members	of	the	Kingdom	of	
heaven.	Thus,	a	parable	has	the	power	to	speak	to	every	individual’s	personal	
experience,	every	time,	afresh.		
	

The	Sunday	of	the	Publican	and	Pharisee	
	

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: Alexander Hamulak (27th). 

	

	

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 
	

 Папа Франциск провів розмову з журналістами, відповідаючи на їхні запитання, що стосувалися подорожі до 
Мексики, та різних подій у світі. Журналісти не оминули увагою і про зустріч з московським патріархом 
Кирилом, повідомляє Радіо Ватикан. 
  Коментуючи інтерв’ю, в якому Глава УГКЦ говорить, що до нього звертаються багато вірних і кажуть, що 
почуваються «зрадженими» й «розчарованими», Святіший Отець наголосив, що це лише одне речення з 
кількасторінкового інтерв’ю, в якому Блаженніший Святослав чітко позиціонує себе як син Церкви в 
сопричасті з Єпископом Рима, говорить про свою близькість із Папою та про віру. 
  «Коли його у 42 роки було обрано Верховним Архиєпископом, що свідчить про те, що це – гідний муж, він 
приїхав до Буенос-Айреса, щоб забрати свої речі, і прийшов до мене та подарував мені іконку Пресвятої 
Богородиці, сказавши: “Вона супроводжувала мене протягом усього життя. Хочу залишити її тобі, що 
підтримував мене протягом цих чотирьох років”. Це, – зауважив Папа Франциск, – одна з небагатьох речей, 
яку я попросив привезти з Буенос-Айреса й тримаю її на своєму робочому столі. Отже, це людина, до якої 
маю велику повагу, а навіть відчуваю близькість, бо ми між собою звертаємося “на ти”». 
«Я неодноразово згадував український народ, закликаючи до молитви та солідарності, як-от під час молитви 
“Ангел Господній” чи загальних аудієнцій у середу», – пригадав Святіший Отець, зазначаючи, що хоч кожен 
може мати свою думку щодо того, якою є війна та її перебіг, очевидним є те, що це «екзистенційна проблема 
цієї країни, яка пов’язана із стражданням». 
 

ПАПА: МЕНІ ЗРОЗУМІЛІ ПОЧУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
	

What	a	nice	thing	to	do!	
Thank	you	to	Cathy	Gesza	for	donating	face	paints	for	the	students	to	take	to	the	Petryky	orphanage		

this	summer .	They	can	make	happy	faces	.	
Do	you	have	an	idea	of	how	you	would	like	to	volunteer	for	our	community?	Speak	to	Father	Myroslaw.	

НЕЗАБУДЬТЕ:	 DON’T	FORGET:	
Friday	6	p.m.:	peeling	potatoes	
Saturday	9	a.m.:	making	pyrohy	
Sunday	9	a.m.:	packing	pyrohy	


