
 
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	

5.3.2017	
Неділя	Православя	–Sunday	of	Orthodoxy	
Hebrews	11:24-26,32-12:2	&	John	1:43-51	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	
 

Our parish this week  Цього тижня в нашій парафії 
НИНІ: панахида +Ярослава та Ізидор Кнопка  
 Запрошуємо ВСІХ на Шевченківський концерт.  You are invited to the Shevchenko concert. 
 6.3.2017 (Monday)  10:00 a.m. Великопостна утреня/ Matins of Great Lent 
 7.3.2017 (Tuesday) 7:30 p.m. Choir rehearsal 
 8.03.2017 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/ Moleben 
  1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
 10.03.2017 (Friday) 10:00 a.m.  Парастас-Сорокоусти; Parastas-Sorokousty  
  7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 

 

	

Що	відбувається	на	Службі	Божі?	
(продовження) 

 
Тобто Літургія – це не приватна молитва, а спільнотна? 
 Так, безперечно. В Літургії кожен має своє індивідуальне 
місце і молитва кожного є важлива. Але це не просто час, коли 
шукаємо Бога. Шукати Його можна в інших обставинах життя. А 
ЛІТУРГІЯ – ЦЕ ЧАС, КОЛИ МИ ВЖЕ УСВІДОМЛЮЄМО 
БОЖУ ПРИСУТНІСТЬ МІЖ НАМИ НАСТІЛЬКИ 
РЕАЛЬНО, ЩО ХОЧЕТЬСЯ ПРО ЦЕ СПІВАТИ І 
ТІШИТИСЯ ТОМУ.  Це час, коли утверджуємося у вірі,  
запевнюємося, що Бог є з нами, не тільки зі мною особисто, але 
також з іншими людьми, зі своєю Церквою. 
	

Pyrohy….Holubtsi…..Pasky 
Help	prepare	for	our	Easter	2017	Food	Sale!!	

 March 10 – 6 p.m. Peeling Potatoes;					 	 March 11 – 9 a.m. Making Pyrohy;					
	March 12 – 9 a.m. Packing Pyrohy	
 March 17 & 24 – 6 p.m. Preparing for Holubtsi;   March 18 & 25 – 9 a.m. Making Holubtsi; 
 March 19 & 26 – 9 a.m. Packing Holubtsi;  March 19 & 26 11:30 a.m. Making & Baking Paskas	

 
If you would like to place an order please call Mary-Ann Oshukany @ 519-578-6465 before March 12, 2017; 

Order pick-up date: Wednesday, March 29, 2017 (4-6 p.m. Ukrainian Catholic Centre) 

	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
 Feb. 26, 2017:   Regular: $647.    Andrew’s Pence: $20. Clergy Benevolent Fund: $10. 

Thank you to all our generous donors. 

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: Ksenija Herbut, (1st), Lidia Herbut (6th) and Thomas Grasser. 

	

Що відбувається в часі Літургії? 
 Тут важливо сказати, що Літургія має свій рельєф – кульмінації, спади, хоч вона є єдиним 
цілим. Є певні моменти, які мають дуже важливе значення в житті християнина. Перший момент ми вже 
згадали – це зібрання вірних, які свідчать, що є Церквою. 
 Другий важливий момент – це те, що зібрання вірних слухає Боже Слово. Я би хотів тут 
підкреслити, що ми живемо в інформаційному суспільстві, де дуже сильний наголос ставимо на тому, що 
треба черпати нову інформацію. Біблійні читання під час Літургії мають інший вимір – не 
інформаційний, а вимір стосунку, спілкування.  
 Слухаючи якусь євангельську історію про те, що Христос зробив чи сказав, ми не просто щось 
нове дізнаємося, а глибше пізнаємо Бога, відкриваємо Його по-новому і усвідомлюємо Його дію в 
нашому житті. Мені дуже подобаються слова, що читання і слухання Євангелія на Літургії – це наша 
зустріч з Христом у Його Слові. 
 Третій момент – принесення Святих Дарів. Протягом багатьох століть було так, що люди, які 
приходили на Літургію, самі несли просфору, хліби, вино – як дари, які пізніше мали бути принесені на 
престіл і освячені. На жаль, ця практика зараз зникла, бо священик сам готує дари – хліб і вино – ще на 
початку Літургії під час Проскомидії, і ми цього навіть не бачимо. Але в нас не має пропасти свідомість 
цього священнодійства, бо його зміст не змінився – це ми приносимо Господу все, що маємо, приносимо 
себе самих, а священик “заносить” наші приношення на престіл під час Херувимської пісні, “кладе” 
перед Богом і під час Анафори (“Прийдіть, їжте…”) вони освячуються, перемінюються. 

(продовження буде) 
	What	is	happening	during	the	Liturgy?	
	
It’s	important	to	mention	here	that	the	Liturgy	has	a	terrain—with	peaks	and	valleys—while	still	having	
wholeness.		There	are	specific	moments	that	have	extraordinary	significance	for	a	Christian.	The	1st,	as	
we’ve	already	mentioned,	is	the	gathering	of	the	faithful	who	demonstrate	that	they	are	the	Church.		The	
2nd,		is	that	this	gathering	of	faithful	listens	to	God’s	Word.	I	want	to	stress	that	we’re	living	in	an	age	of	
information	where	we	expect	a	ceaseless	input	of	news.	The	Bible	readings	during	Liturgy	have	a	different	
goal—not	new	information—but	rather	a	goal	of	relationship,	communication.		
	 When	we	hear	a	Gospel	story	about	something	that	Christ	did	or	said,	it’s	not	that	we	hear	news;	
instead	we	recognize	God	more	deeply;	we	see	anew	and	recognise	God	acting	in	our	life.	I	love	the	
expression:	hearing	the	Gospel	during	Liturgy	is	our	meeting	with	Christ	in	His	Word.	
	 The	3rd	moment	is	the	offering	of	the	Holy	Gifts.	For	many	centuries	people	coming	to	Liturgy	
brought	prosphora,	breads,	wine—as	gifts	that	were	brought	to	the	altar	and	consecrated.	Unfortunately,	
this	custom	is	lost	and	the	priest	alone	prepares	the	gifts	of	bread	and	wine	during	the	Proskomydia	at	the	
beginning	of	the	Liturgy	without	us	seeing	it.	But	we	must	not	lose	awareness	of	this	priestly	action	
because	the	meaning	remains:	we	bring	our	very	selves,	and	the	priest	offers	our	gift	to	the	altar	during	
the	Cherubicon	and	to	be	consecrated	and	transformed	during	the	Anaphora	(Take;	Eat	.	.	.	)		

(to	be	continued)	

Why do we celebrate the Sunday of Orthodoxy if we are Catholic? 
 A very good question. “Orthodoxy” has a number of usages, as does the word “Catholic”. Both these 
terms can be used in reference to a Christian Church, but that is a very narrow understanding. All major 
Churches see themselves as orthodox, that is, following the fundamental teaching of the early Christian 
Church before the various divisions of today arose. The Sunday of Orthodoxy specifically refers to the 
affirmation of Orthodox Christian teaching on the Incarnation of the Son of God against the teachings of those 
who opposed the use of icons. This controversy broke out in the 8th and 9th centuries, before the formal 
division between “Catholics” and “Orthodox” or Western Christianity and Eastern Christianity. 


