
Слава Ісусу Христу!                    Слава на віки! 
2.4.2017 

5-a Неділя великого посту– 5th Sunday of Great Lent 
Hebrews 9:11-14 & Mk. 10:32-45 

Glory to Jesus Christ! Glory forever! 
Our parish this week  Цього тижня в нашій парафії 

 НИНІ: Панахида + Петро Риневич 

 Після Літургії: Засідання нашого відділу ЛУКЖК/UCWLC meeting  

 3.04.2017 (Monday) 10:00 a.m. Великопостна утреня/ Matins of Great Lent 

 4.04.2017 (Tuesday) 7:00 p.m. Choir rehearsal 

 5.04.2017 (Wednesday) 1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  

  6:30 p.m. Mission Homily-Літургія напередосвячених Дарів/Liturgy of the  

   Presanctified Gifts-місійна Наука 

 6.04.2017 (Thursday) 6:30 p.m. Mission Homily -Парастас і Сорокоусти/Parastas &  

   Sorokousty- місійна Наука 

 7.04.2017 (Friday)  БЛАГОВІЩЕННЯ – ANNUNCIATION 

  10:00 a.m.  Празнична Утреня/Festal Matins 

  від/from 6:00 p.m.  Нагода до Великодної сповіді/Confessions (о. Багрій 

  6:30 p.m. Божественна св. Літургія і місійна Наука /Divine Liturgy and Mission  

   Homily 

Як будемо стояти на варті при Божому Гробі? 
 Перше (і найважніше) завдання тих, котрі стоять на варті це читати на голос Діяння святих 

апостолів. Ми це робимо тому що Спаситель є у гробі АЛЕ це не значить що Його місія 

закінчилася або невдалася. Діяння св. апостолів описує початок і розвиток Христової Церкви і ми 

читаємо якраз цю книжку біля Божого Гробу щоби не падати в розпач чи зневіру але пам’ятати, 

що навіть тут в найтемнішому часі є надія: Христос воскресне і Його Церква розцвите! 

What does it mean to stand guard at our Lord’s gravesite? 
 The first and most important responsibility is to read, out loud, the Acts of the Apostles. Our Lord 

is symbolically in the grave BUT His work has not ended. The Book of Acts tells the story of the 

beginning of the Church. In spite of the misery of Christ’s death we cannot fall into despair for Christ 

will rise and His Church will flourish! 

Що відбувається на Службі Божі? 
(продовження) 

А якщо на Літургії поруч з тобою ще 200-300 незнайомих тобі 

людей . . . Як тут святкувати Службу Божу? 

 Можливо, хтось не погодиться, але НЕМАЄ ЗНАЧЕННЯ,  

ХТО Є НА ЛІТУРГІЇ, ТОБТО ЧИ ЛЮДИ МАЮТЬ МІЖ 

СОБОЮ БУДЬ ЯКІ ЗВ’ЯЗКИ. Бо сам факт, що вони зібралися на 

Службу,  творить цей зв’язок між ними. Можливо, не дуже видимий, 

бо ми наголошуємо переважно на психологічних аспектах 

  
Стосунків між людьми. Для того щоб я міг спілкуватися, проявляти до когось любов, милосердя, то 

маю цю людину достатньо добре знати.  Це так.  Але Літургія нас виводить на вищий рівень пізнання 

того, хто такі люди, що таке стосунки між ними. Ми всі одне з одним поєднані певним чином самим 

фактом,  що  ми є люди, що ми охрещені, що нас усіх Бог любить. І Літургія вказує на те, що ті, які 

тут зібралися,  всі – спільнота, яку Бог вибрав. 

   Сьогодні поцілунок миру порізному відбувається – через поцілунок чи подавання руки. Цей 

поцілунок має на меті висловити, що так як Бог любить усіх нас, ми маємо любити один 

одного, незважаючи на те, чи знаємося чи ні. Тобто мова про християнський вимір любові, 

глибший,  не лише психологічний. 

  Розумію,  що говорю про речі трохи містичні, але пояснити Літургію по-іншому неможливо, бо вона є 

виміром не від світу цього. Це те, що Христос каже: “Царство Боже є серед вас”.   Але чи хтось з нас 

знає, що таке Царство Боже? Його неможливо пояснити соціологічними, економічними, 

психологічними категоріями. І Літургія – це наша участь у тому,  що ми до кінця і не розуміємо. Це 

теж треба розумітя (сміється). Не все можна пояснити. . .  
 (прoдовження буде) 

What if at Liturgy there are 200 – 300 strangers around me . . . how am I supposed to celebrate? 
    One might disagree, but I say that at Liturgy it makes no difference if people know each other or have 
anything in common. Because the fact that they are present for the Divine Liturgy forms the link between them; 
this is what we have in common. We may not recognize this because we usually emphasize psychological aspects of 
relationships. On order to relate to someone, to show love, kindness, I need to know that person pretty well. 
Certainly. But the Liturgy leads us to a higher level of awareness of what it is to be human, and what it means to 
relate to each other. We are united by the ineluctable fact of our humanness, our baptism, our being loved by 

God. The Liturgy manifests us, who have gathered for it, as a community of God. The “kiss of peace” during 
Liturgy—whether it be a handshake or embrace—is a symbol of how, just as God loves every one 
of us, we too are to love each other, regardless of whether we know each other or not. Hence, 
Christian love refers to something deeper than the popular notion of love. 
  I know that I’m speaking a bit mystically, but it’s impossible to avoid this when describing the Liturgy, because it is 
a view not from this world. The Liturgy arises from the words of Christ: “The Kingdom of God is among us.” Yet who 
of us can say what the Kingdom of God is actually? It cannot possibly be explained in sociological, economic, or 
psychological categories. And the Liturgy—this is our participation in what we ultimately do not understand. This 
we also must understand (he laughs). Not all can be explained . . .   

 (to be continued) 

 

Щире спасибі всім жертводавцям    Thank you to all our 

generous donors 

March 26, 2017:   Regular: $810. Parish mission: $5.00 Flowers 

for Plashchanytsia: $10. 

 

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: Juliana Pfeiffer and Jerzy Sydorczak (6th) and 

Danuta Chudzinski, Danuta Filip, and Orysia Soroka(7th). 

 

UPCOMING       ПІДХОДИТЬ 
8.04. Якщо погода дозволить прибираємо церковну площу/cleaning of the 

Church grounds (weather permitting) 

23.04 Спільне свячене і 70 ліття нашого відділу ЛУКЖК/ Parish sviachene and 

the 70th anniversary of our UCWLC branch  

30.04 Загальні збори/Annual parish meeting 

21.05 Перше урочисте Святе Причастя/ First Solemn Holy Communion 

 


