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Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки!	
	Неділя	м’ясопусна—Meatfare	Sunday	

06.3.2016	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	

Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
НИНІ: панахида Шевченківський концерт 
8.03.2016 (Tuesday) +Перше і друге знайдення голови св. пророка і Предтечі Івана 
 First and second discovery of the head of John the Baptist 
 10 a.m.Бож. Свята Літургія/ Divine Liturgy;  
 + панахида за всі котрі загинули підчас ліквідації УКГЦ 1945-46; 
 panakhyda for all those who died during the Soviet liquidation of our Church, 1945-46 
9.03.2016 (Wednesday) 11a.m. Молебень/Moleben 
 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)  
11.03.2016  (Friday) 10 a.m. Бож. Свята Літургія/ Divine Liturgy  
 7 p.m. Вервиця/Rosary 

Вітаємо	до	Христової	церкви	новопросвіщенну	Наталю	Яворську	

90 years together in K-W 
	

	

Meatfare	Sunday	or	Sunday	of	the	Last	Judgement	
	

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: Lidia Herbut (6th) and Thomas Gasser (7th). 

	

UPCOMING: 
Слідуючу	неділю:	Благословення	Дверей	милосердя/Blessing	of	the	Doors	of	Mercy	
	 Pancake	breakfast	after	Divine	Liturgy/	перед	постний	сніданок	
20.03	після	Літургії	переглядаємо	фотографії	з	історії	парафії/after	Liturgy	Photos	workshop				
23.03		Pyrohy	and	holubtsi	order	pick	up	date:	call	Mary-Ann	Oshukany	(519-578-6465)	to	order	
	 Замовляйте	пироги/голубці	телефонуючи	до	Марусі	Ошуканої	(519-578-6465)	
	

Traditionally,	this	is	the	last	day	of	eating	meat	
until	Pascha.	One	week	away	from	Great	Lent,	we	
hear	the	parable	of	the	Last	Judgement,	the	sheep	
separated	from	the	goats—goodness	rewarded	and	
sin	punished.	
	
The	previous	pre-lenten	readings	have	been	
leading	to	this	image	of	the	final	exam	time,	as	it	
were,	when	the	teaching,	reminders,	and	mentoring	
end,	and	our	performance	is	evaluated.	What	is	the	
metric	for	a	passing	grade?	This	Sunday’s	story	
tells	us	plainly	that	the	one	criterion	by	which	
Christ	will	judge	us	is	love;	love	for	our	neighbour	
is	love	of	God.	Sin	is	the	absence	of	love.	Do	we	live	
in	love	or	not?	Your	(my)	humanity	develops	and	
thrives	only	because	we	have	been	and	continue	to	
be	loved.	Cruelty,	criminality,	hunger,	and	want	
emerge	from	a	lack	of	love;	caring	for	others	is	how	
we	manifest	the	Kingdom	of	Heaven	here	on	earth.		
This	parable	tells	us	that	Christ	is	present	not	only	
in	our	fellow	parishioners,	family,	or	friends—He	is	
in	every	human	being,	even	in	those	most	in	need.	
Let’s	reach	out	to	Him	at	every	opportunity	and,	
like	the	father	of	the	prodigal	last	week,	let’s	
celebrate	being	home.	

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 
	

	

Ми хочемо з найвищого 
престолу християнського світу 
заявити про біль України, - 
Патріарх УГКЦ про візит 
єпископів до Риму 
	

Патріарх Святослав (Шевчук) 3 березня разом з єпископами 
Постійного Синоду очолив Божественну Літургію за мир в 
Україні у Папській базиліці Санта Марія Маджоре. У своїй 
проповіді Глава УГКЦ розповів присутнім про мету візиту 
до Риму українських єпископів. 
«Ми, владики Постійного Синоду, захотіли приїхали до 
Риму, зустрітися із Святішим Отцем насамперед, аби 
згадати одну із найсумніших подій в історії УГКЦ. 
Наступного тижня – 8 березня наша Церква згадуватиме 70-
річчя псевдо собору, публічного розп’яття на шої Церкви”, 
- сказав він. 
«Ми захотіли з Божої волі стати голосом страждаючої 
України тут у Римі перед Святішим Отцем, щоби з 
найвищого престолу християнського світу заявити про біль 
того народу», - наголосив першоєрарх. 
 

Then the righteous will answer 
Him, ‘Lord, when did we see Thee 
hungry and feed Thee, or thirsty 
and give Thee drink? And when did 
we see Thee a stranger and 
welcome Thee, or naked and clothe 
Thee? And when did we see Thee 
sick or in prison and visit Thee? 
And the King will answer them, 
‘Truly, I say to you, as you did it to 
one of the least of these my 
brethren, you did it to me.’ 
 

Щире спасибі всім жертводавцям. 
Feb. 28, 2016: Regular: $ 564.25              Initial offering: $5.00   Church donation: $200.  

Thank you to all our kind donors! 


