
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
25.2.2018	

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: Засідання нашого відділу ЛУКЖК/meeting of our UCWLC branch 
 26.2.2018 (Monday) 10 a.m. Великопосна утреня/Matins of Great Lent 
 27.2.2018 (Tuesday) 7 p.m. Проба хору/Choir practice 
 28.2.2018 (Wednesday)  1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting 
 2.3.2018 (Friday) 7 p.m. Парастас – сорокоусти/Lenten prayers for the dead 
 3.3.2018 (Saturday) 10 a.m. Божественна св. Літургія за усопших парафіян/Divine Liturgy for 

deceased parishioners 
Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill. 

 

В УГКЦ стартувала Великопісна 
ініціатива «Екологічне навернення для 

порятунку створіння» 
 
«Екологічне навернення для порятунку створіння» - саме під 
такою назвою з ініціативи Бюро УГКЦ з питань екології під 
час святої Чотиридесятниці вже восьмий рік поспіль в УГКЦ 
проводиться екологічна ініціатива. 
 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
Feb. 18: Regular: $ 897. 

Thank you to all our generous donors 

	

 Як і кожного року, ця екоініціатива має за мету через проголошення Божого Слова та катехизацію 
спонукати вірних глибше пережити процес покаяння і навернення до Бога. 

У час Великого посту завдяки старанням екологічної між'єпархіальної мережі - єпархіальних та 
екзархальних референтів, різні верстви населення мають можливість почути правду як про те, яке 
місце сам Творець зарезервував для людини у створеному світі, так і те, яким великим злом є 
«екологічний гріх», що, ламаючи творчий Божий задум, помножує страждання Ісуса в поневоленому 
і сплюндрованому гріхом створінні. 

Екологічні хресні дороги, тематичні проповіді та уроки про християнську відповідальність за Боже 
створіння – природу, екологічні іспити сумління, під час яких вірні мають можливість усвідомлено 
визнати такі «екологічні гріхи», як споживацький спосіб сприйняття світу, марнування природних 
ресурсів через нераціональне використання теплової чи електричної енергії, вирубування лісів, 
забруднення повітря, води та землі господарською та підприємницькою діяльністю, спалювання 
залишків рослинності, вшанування померлих безглуздим та шкідливим звичаєм приносити на 
могили штучні вінки та квіти та багато інших – це ті скромні намагання, які робить екокоманда 
УГКЦ заради розбудови Царства Небесного вже «тут і тепер». Цим Екобюро, з одного боку, вносить 
свою посильну лепту в покращення екологічної ситуації в Україні, а з іншого – намагається 
достукатись до свідомості віруючих людей, запрошуючи до цілковитої зміни способу життя. 

Висадка дерев, збір макулатури та роздільне сортування відходів, екологічні толоки, відмова від 
штучних квітів та спалювання залишків рослинності – це далеко не повний перелік тих конкретних, 
практичних вчинків, якими під час Посту християни вчаться виявляти свою віру в Бога, не двозначно 
засвідчуючи, що це наслідок «екологічного навернення». 

Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології	
	

Happy Birthday!                  Многая літа! 
Вітаємо  парафіян котрі  цього  тижня відзначують  день  народження.  

Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate their birthday this  week:   
Alexander Hamulak (27 th) ,  Fr.  Myroslaw (28 th) ,  Timothy Bandura and Ksenja Herbut (March 1).  

	

Our Church’s lenten initiative: “Ecological conversion for the rescue of creation”  
   As in previous years, through the proclamation of the Word of God and catechesis we hope to deepen our 
experience of repentance and return to God. 
  During Great Lent, as a result of the efforts of the inter-eparchial network, . . . , various sectors of the population 
have the opportunity to hear the truth not only about the place the Creator has given us within creation, but also 
what a great evil “ecological sin” is—that in transgressing God’s creative plan—multiplies the suffering of Jesus in 
the world imprisoned and plundered by sin. 
  Ecological ‘Ways of the Cross’, thematic homilies and lessons about our Christian responsibility for nature, 
ecological examinations of conscience during which the faithful can become aware of “environmental sins”: 
exploiting nature; wasting natural resources through an excessive use of heat or electricity; deforestation; air, 
water, and land pollution from farm and industrial activity; field burning; unreasonable and harmful practices like 
the use of artificial wreaths and flowers in cemeteries; and so much more—these are the modest recommendations 
of the eco-group of the UGCC to build up the Heavenly Kingdom “here and now”. In this way our Eco-office, on 
the one hand offers its “[widow’s] mite” to improve the ecological situation of Ukraine, and on the other hand tries 
to raise the consciousness of our faithful, inviting them to radically change their lifestyle. 
  Preservation of trees, recycling, discussing environmental issues, refusing to use artificial flowers and to burn 
crop stubble—is far from a complete list of concrete actions through which during Lent, Christians can express 
their faith in God and so clearly witness their “ecological conversion”. 

Information service of the UGCC Office for ecological issues 

	

UPCOMING		 	 	 	 						 	 	 	 ПІДХОДИТЬ	
March	4	@	noon:	Shevchenko	concert	in	hall	under	the	Church.	
	

СТИХАРІ для вівтарників!          VESTMENTS for our altar servers 
Ми подбали нові багряні стихарі для наших вівтарників –  

якщо хтось бажає допомогти оплатити прошу зголоситися до отця. 
If you would like to make a donation to help pay for  

the new altar servers’ vestments please see Father Myroslaw. 


