
Христос Раждається!  Славіте Його!        Christ is born! Let us glorify Him! 
Неділя	  блудного	  сина-‐	  Sunday	  of	  the	  Prodigal	  Son	  

8.02.2015	  
Readings:	  I	  Corinthians	  6:12-‐20	  and	  Luke	  15:11-‐32	  

	  

 

	  
TODAY! 
Panakhyda:  
+ Michael Slusarchyk 
 
NEXT SUNDAY: Blessing of 
candles on the Feast of the 
Presentation 
 
Friday, Feb. 27-March 1 
English language retreat for women, 
Mt. Mary, Ancaster. Retreat Director: 
Fr. B. Czolyj (Sts. Cyril & Methodius, 
St. Catharines). 
Please contact M-A. Oshukany. 
 
Friday, March 6-8 
Україно-мовні реколєкції для 
жінок, Гора Марії в Анкастері. 
Провідник: о. Кривоглавий (св. 
Євхаристія, Торонто). За дальші 
інформації зверніться до М. 
Ошуканої. 
 
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. 
 
Повідоміть о. Мирослава якщо 
бажаєте Йорданські відвідини. 
Please let Fr. Myroslaw know if 
you would like a Jordan visitation. 

9.2.2015   Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 10 a.m.  
11.2.2015   Молебень/Moleben 11 a.m.  
12.2.2015   Трьох Святителів/Three Holy Hierarchs 

   Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 10 a.m.  
	  

Sunday	  of	  the	  Prodigal	  Son	  
OR	  	  

Of	  the	  Gracious	  Father	  

This	  Sunday	  provides	  an	  especially	  
significant	  lesson	  to	  help	  us	  truly	  engage	  
Great	  Lent	  to	  arrive	  at	  the	  glorious	  
celebration	  of	  the	  Resurrection.	  Yes,	  we	  
are	  sinners.	  Yes,	  we	  make	  bad	  choices	  in	  
life.	  Yes,	  we	  take	  things	  for	  granted.	  But	  
most	  importantly	  we	  have	  a	  gracious	  and	  
loving	  Father,	  who	  waits	  by	  the	  window	  
hoping	  for	  our	  return!	  
	  

Щире спасибі всім жертводавцям! 
1.02.2015       Regular collections: $611.    
Initial offering: $5.     Kolyada: $20. 
Eparchial (Andrew’s Pence): $40.   

THANK	  YOU	  

FOR	  YOUR	  

GENEROSITY	  !	  

   Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав звернувся до священнослужителів із 
пропозицією створити в храмах кутки милосердного християнина, куди б вірні могли 
щонеділі, йдучи на Богослужіння, принести потребуючим те, чим можуть поділитися 
(харчі, одяг, кошти). 
   Блаженніший Святослав переконаний, що кутки милосердя християнина в храмах 
допоможуть нашим храмам стали центрами служіння і любові до ближнього. 
   Предстоятель просить застановитися вірних, що ми живемо в час воєнного лихоліття і 
розрухи. «Поруч із нами багато голодних, травмованих, людей, які страждають від холоду і 
хвороб. Щоб чинити добро і допомогти їм, не треба бути багатим. Кожен із нас, хто має перед 
собою шматок хліба, хай подумає, як нагодувати того, хто страждає від голоду. Кожен із нас, 
хто має теплу постіль, хай подбає про тих, хто страждає від холоду», – ідеться у Зверненні. 
   Глава Церкви вважає: якби щодня кожен із нас нагодував одного голодного і допоміг зігрітися 
тому, хто страждає від холоду, мільйони людей в Україні були б нагодовані й захищені. 
«Пам’ятаймо: усе те, що ми вчинимо для цих потребуючих братів і сестер наших, вчинимо 
самому Христові, який є в них і сьогодні страждає разом із ними», – каже Блаженніший 
Святослав. 
   Він переконаний, що парафіяльний рівень має слугувати фундаментом, на якому будується і 
діє служіння ближньому. «Якщо все наше церковне тіло не долучиться до цього харитативного 
руху, то ми – єпископи, священики, миряни – не вповні виконаємо свою християнську місію і 
колись на суді перед нашим Господом складемо звіт про  те, чого ми не зробили для вбогих і 
потребуючих», – мовиться у Зверненні. 
   Глава УГКЦ закликав плекати в собі чесноту християнського милосердя. «Звертаюся до вас з 
проханням, – пише Блаженніший, – проявити особисту солідарність із тими, кого суспільство 
забуло і відкинуло, хто сьогодні найбільше потребує нашої дієвої підтримки й солідарності». 
Нагадаємо, Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства на 59-й сесії 
проголосив М'ясопусну неділю Днем соціального служіння, закликаючи в такий спосіб усіх 
вірних подбати про тих, хто потребує допомоги. 

Департамент інформації УГКЦ 
	  

Глава	  УГКЦ	  закликав	  священиків	  створити	  в	  храмах	  кутки	  милосердя	  
	  

Наша	  парафія	  відповідає	  на	  заклик	  Патріярха!	  Не	  забуваймо	  зложити	  дар	  їжі	  для	  потребуючих.	  
We	  are	  responding	  to	  the	  Patriarch’s	  call	  for	  “corners	  of	  caritas”	  in	  every	  parish:	  please	  don’t	  forget	  to	  

bring	  your	  non-‐perishable	  food	  donation!	  

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: Margareta Kocan (11th)and Marta 
Lyusak (12th) 

	  

	  

The	  Feast	  of	  the	  Three	  Holy	  Hierarchs:	  Feb.	  12th	  	  

This	  feast	  commemorates	  three	  very	  important	  
figures	  in	  the	  history	  of	  the	  Church:	  St.	  Basil	  the	  
Great,	  St.	  Gregory	  the	  Theologian,	  and	  St.	  John	  
Chrysostom.	  In	  their	  teachings	  they	  emphasized	  
some	  of	  the	  basic	  truths	  of	  our	  faith:	  the	  Most	  Holy	  
Trinity,	  the	  divinity	  and	  humanity	  of	  Christ,	  and	  the	  
need	  to	  unite	  our	  work	  and	  our	  prayer.	  Together,	  
they	  remind	  us	  that	  being	  a	  Christian	  is	  as	  much	  
about	  how	  we	  treat	  each	  other,	  as	  it	  is	  about	  what	  
we	  believe.	  

	  


