
 Слава Ісусу Христу!        Glory to Jesus Christ!  
П’	  ята	  неділя	  великої	  чотиридесятниці	  –	  5th	  Sunday	  of	  Great	  Lent	  

Неділя	  св.	  Марії	  Єгиптянки-‐	  Sunday	  of	  St.	  Mary	  of	  Egypt	  
29.03.2015	  

Readings:	  Hebrews	  11:	  24-‐26;	  32-‐40;	  12:1-‐2	  and	  Mk	  10:32-‐45	  
	  

 

	  

	  
Sunday, April 19 
10:00 a.m. Божественна Свята 
Літургія і спільне свячене; 
Divine Liturgy followed by Easter 
community breakfast. 
 
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! 
 
 

31.3.2015 (Tuesday)         Божественна св. Літургія /Divine Liturgy + Petro Hrynevych 6:30 p.m. 
1.4.2015 (Wednesday)    Хресна дорога/ Way of the Cross 11 a.m.  
3.4.2015 (Friday)  Літургія напередосвячених дарів та сорокоусти/ 
   Liturgy of Presanctified Gifts and sorokousty 6:30 p.m. 
4.4.2015 (Saturday) Лазарева субота/Lazarus Saturday: Божественна св. Літургія /Divine 

Liturgy 10 a.m.  

	  

Happy Birthday!               Многая літа!                              
Вітаємо парафіян котрі цього тиждня відзначують день народження. 
Greetings and best wishes to all our parishioners who celebrate their birthday: Michael Soroka 
(22nd). 

	  

	  
A	  simple,	  but	  important	  way	  of	  recognizing	  ourselves	  in	  the	  

presence	  of	  Christ,	  
	  is	  by	  praying	  the	  Jesus	  prayer:	  

Lord, Jesus Christ, Son of God,  
have mercy on me a sinner. 

Гоcподи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй 
мене грішного/грішницю. 

В 5-ту неділю Святого Великого Посту ми  згадуємо пам’ять прп. Марії Єгипетської. Чому 
свята Церква саме сьогодні згадує ім'я цієї святої угодниці Божої? Чи не тому, що саме у ній 
ми бачимо торжество воістину Божої сили, торжество відповідної людської любові до Бога? 
А, скоріше, ми бачимо й торжество людського відчайдушного крику про допомогу й 
перемогу, яка дається Богом, Його любов'ю, Його силою й всемогутністю. 
Про святу Марію Єгипетську можна сказати коротко, адже житіє її нам і знайомо. Вона була 
жителькою Олександрії, жінкою легкої поведінки й грішного життя, спокуса, загибель. У 
якийсь день їй, як повіствує житіє, захотілося вклонитися Живоносному Хресту 
Господньому, й не думаючи про свою гріховність, не дбаючи про те, що у неї немає нічого 
спільного з Тим Богом життя й любові, Якому вона хотіла вклонитися, вона осмілилася 
переступити поріг храму. Але якась сила відкинула її .. вона жахнулася, але знову й знову, 
коли наближалася до воріт храму, бувала відкинутою від храмових воріт якоюсь 
незбагненною силою.  
З храму вона вже не повернулася до свого минулого, гріховного, життя. Але пішла у пустелю 
й там провела усе своє життя в молитві, неймовірних подвигах й цілковитій самотності; 
життя, яке не було життям безплотної істоти, але воістину життям втіленого духу, який 
воскрес покаянням та благодаттю. 
 

	  

Великодні	  Паски	  	  	  
Можна	  закупити	  в	  середу,	  
1-‐го	  квітня,	  від	  4-‐6-‐ої	  веч.	  

Easter	  PASKY	  
Will	  be	  on	  sale	  on	  Wed.	  
April	  1	  from	  4-‐6p.m.	  in	  the	  
Parish	  Hall.	  

As	  Ukrainian	  Catholics	  we	  have	  a	  rich	  and	  beautiful	  faith	  tradition	  
that	  is	  mostly	  unknown	  or	  even	  misunderstood	  in	  our	  culture.	  For	  
example,	  who	  of	  us	  hasn’t	  met	  a	  Roman	  Catholic	  who	  is	  shocked	  to	  
hear	  that	  Catholic	  priests	  are	  married?	  	  
Do	   you	   have	   questions	   about	   our	   faith,	   our	   liturgies,	   and	   rituals	  
that	  you’ve	  wondered	  about?	  Have	  you	  answered	  questions	   from	  
others	  with	  “that’s	  the	  way	  we	  do	  it!”	  without	  being	  able	  to	  explain	  
why?	  
Here’s	  the	  place	  where	  you	  can	  ask	  anything	  you	  wanted	  to	  know	  
about	  our	  Church!	  If	  you	  have	  a	  question,	  no	  matter	  how	  simple	  or	  
complex,	  chances	  are	  others	  would	  also	  like	  to	  know.	  	  
PLEASE	  WRITE	  OUT	  YOUR	  QUESTION(S)	  AND	  SUBMIT	  THEM	  
TO	  FR.	  MYROSLAW	  (EMAIL	  OR	  WRITTEN).	  
Over	   time,	   the	   questions	   will	   be	   compiled	   and	   answers	   will	   be	  
printed	  in	  the	  weekly	  bulletin.	  What	  an	  opportunity	  to	  refresh	  our	  
knowledge	  of	  our	  faith	  heritage!	  
Please	   submit	   your	   questions	   anytime	   from	   now	   until	  
Velykden’.	  
Здайте	   питання	   про	   віру/Церкву	   і	   будемо	   на	   них	  
відповідати	  в	  бюлетені.	  

Щире спасибі! Thank you!	  
15 .03 .2015        
Regular collection: $490.    Initial offering $10. 
Clergy benevolent fund: $5. 
Special donation: $200.  (A. Pasnyk) 
22.03.2015 
Regular collection: $592.   Initial offering $5. 
Special donations: $500.  (Mr. & Mrs. Pankiw) 
 $500. + Paul &Mary Belobaba (Dr. P. Belobaba)  
 


