
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
4.3.2018	

2-а	неділя	великого	посту	–		2nd		Sunday	of	Great	Lent	
Hebrews	1:10-2:3	&	Mark	2:1-12	

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

 НИНІ: Шевченківський концерт; Shevchenko concert 
 6.3.2018 (Tuesday) 10 a.m. Великопосна утреня/Matins of Great Lent 
   7 p.m. Проба хору/Choir practice 
 7.3.2018 (Wednesday)  1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting 
 9.3.2018 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 
 There are no services during the week after Tuesday because Fr. Myroslaw will be recovering from 

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

 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
Feb. 25: Regular: $ 532.  Memorial donations +Walter Fesnak: $25. Morris & Jari Tchir; $25. Jean & Bruno Fergin 
 Donations for altar servers’ vestments: Zustrich-Seniors’ Club $1000.; UCWLC $2320.; L. Herbut $50. 

Thank you to all our generous donors 

Cast	down	to	the	depths,	raise	us	to	uprightness,	
Make	us	stand	straight	on	the	earth,	head	high,	feet	firm,	hands	free.	
Lift	us	from	uncertainty,	bestow	on	us	our	humanity.	
Keep	us	in	thy	faith	that	we	fall	not	away	into	the	gloom.	
	 Evelyn	Francis	Capel	

Початок святого Великого посту – сприятлива пора. 
“Возсіяла благодать Твоя, Господи, возсіяло просвічення душ наших! Ось – пора сприятлива, 
ось – пора покаяння, відкиньмо вчинки темряви і зодягнімося у зброю світла, щоб, 
перепливши велике плесо посту, досягли ми тридневного Воскресіння Господа і Спаса 
нашого Ісуса Христа, що спасає душі наші” (Стихира вечірні першого дня Великого посту, глас 4). 
  Стихиру, яку співаємо сьогодні на вечірні можна прирівняти до увертюри перед величною 
оперою. Слова стихири задають тон для цілого Великого Посту – радісний, натхненний, 
енергійний. Наче ми відправляємося в подорож, хоч і нелегку, зате захопливу і дуже потрібну 
для нас. 
  Протягом цієї подорожі важливе все – і молитва, і стриманість, і смирення, і милостиня, 
однак основним її лейтмотивом завжди буде світла радість. Вона мов та сіль, що зберігає їжу 
і додає їй смаку. “Якщо сіль звітріє, чим її солоною зробити?…”. Християнство без радості 
підозріле і небезпечне, бо вмить перетворюється на ідеологію духового 
самовдосконалення і вдосконалення всього навкруги. А радість звертає наші серця до 
Джерела, вона надає сенсу, наповнює, бо пов’язана з любов’ю, а не з виконанням обов”язку. 
  У стихирі піст названо також порою покаяння. Покаяння – це не лише визнання своїх 
провин, жаль за гріхи і перепрошення Бога за них (хоча це важливі його 
аспекти). Покаяння передовсім – це зміна погляду на Бога і світ, зміна орієнтирів, зміна 
системи цінностей. В Євангелії на самому початку йдеться про покаяння як певну вимогу з 
огляду на наближення Царства Небесного. Покаяння ставить нас перед викликом: наскільки 
серйозно ми трактуємо Бога і речі у світі. Перевірити свої пріоритети, перевірити свої звички. 
Куди вони нас ведуть, куди ми подорожуємо, до якої цілі? 
  Богослужіння нас вчить, що ціллю великопосного шляху є Пасха Господня. І справа не лише 
в тому, щоб дочекатися свята Пасхи, яке настане наприкінці Посту. Суть в тому, що ціле 
наше життя повинне вести нас до “Воскресіння Господа і Спаса нашого Ісуса Христа”, до 
повноти нового життя у Воскреслому, до нового творіння. Таким чином Піст є щорічною 
нагодою, щоб пригадати собі і усвідомити, що кожна пора в нашому житті є 
сприятливою для змін на краще, для зустрічі зі самим собою, з нашим ближнім і 
Господом, який подолав смерть. 
 

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: 
Beata Anisczyk and Anne-Marie Slipec (4 th) ,  Lida Herbut (6 th)  and Thomas Grasser (7 th) .  

	

ПІДХОДИТЬ UPCOMING 
 
8.03.2018  6:30 p.m. Громадська зустріч з ректором Укр. Католицького Університету, о. Богдан Прах, Заля 
Княжий Двір, 15 Canmotor Ave., Toronto.  
10.03.2018 9 a.m. making holubtsi 
11.03.2018 9 a.m. packing holbtsi 
11.03.2018  3 p.m. Концерт в честь Шевченка, Old Mill-Brule Ballroom, Toronto. 
17.03. 2018 9 a.m. making holubtsi 
18.03.2018 9 a.m. packing holbtsi; after Divine Liturgy making pasky 
19.03.2018 4 p.m. Laird Christie Annual Lecture in Anthropology: Maria Sonevytsky “The Rural Voice on Reality 

TV: The Politics of Timbre in the Ukrainian ‘Voice’.” Paul Martin Centre, Wilfrid Laurier University. 
24.03.2018 Pysanka Party; cost $5./person 
25.03. 2018 After Diving Liturgy meeting of UCWLC branch 

	 ЧАС	ВЕЛИКОГО	ПОСТУ	
 
"Щороку настає ця благословенна, сприятлива, як 
кажуть наші літургійні тексти, пора Великої 
Чотиридесятниці. Того періоду літургійного року, 
під час якого ми підготовляємося  до найбільшого 
християнського свята — Пасха. У цей період 
Церква різними способами намагається доносити 
до нас дуже важливі речі, які стосуються нашого 
християнського духовного життя", — 
розповідає Максим Тимо, магістер богослов'я, 
 

 


