
Слава	Ісусу	Христу!																												17.03.2019		 Слава	на	віки!	
	1-a	неділя	Великого	Посту	(голос	1)	–		1st	Sunday	of	Great	Lent	(tone	1)	

		до	Євреїв	11:24-26,	32-12:2;	Івана	1:43-51	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
     Нині:  +Анна і Лука Ґеша 
 засідання ЛУКЖК; UCWLC meeting  
20.03.2019  (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich 
 6:00 p.m. Сорокоусти/Sorokousty 
22.03.2019  (Friday) 10:00 a.m. Літургія Напередовячених Дарів/ Liturgy of the Presanctified Gifts  
 7 p.m. Вервиця/Rosary 
23.03.2019  (Saturday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія +Оля Рогожинська (40-ий день) 
 
Цього тижня готуємо пироги/this week we are preparing pyrohy for the Easter sale: 
 П’ятниця, суботі і неділя:За нормальним порядком/ Friday-Sunday: Regular schedule 

Просимо вас приєднатися до нашої спільної справи! We invite you to come and join us! 
Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ UPCOMING 
24.03.2019 Ювілейний бенкет з нагоди 70-ліття СФУЖО; 3-а поп.  Золотий Лев, 15 Canmotor Ave., 

Toronto. 
18.04.2019-20.04.2019 Парафіяльна місія і сповідь. Провадить о. Андрій Фіголь 
20.04.2019 Фестивал писанки/ Pysanka party 

 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
March 10, 2019:  Regular: $762.  Clergy Benevolent: $5. 

Thank you to all our generous donors 
	

	

    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: 
Oleksiy Gryshchenko (19th), Michelle Marko (20th), and Michael Soroka (22nd).  

	

	

В	УГКЦ	ЗАКЛИКАЮТЬ	РАЦІОНАЛЬНО	

ВИКОРИСТОВУВАТИ	ВОДУ	
Кілька тижнів тому ми представляли справу 
екологічно свідомого ставлення до вжитку 
води і заклику римо-католицького єпископа 
Гамільтону владика Д. Кросбі, слідом за 
наукою папи Фрациска, в котрому просить 
вірних відмовитися від вжитку води в 
пляжках. Нині подаємо заклик проводу нашої 
Церкви в цій справі. 

  З початком Великого посту стартувала ініціатива «Екологічне навернення для порятунку створіння», 
яку щорічно проводить Бюро УГКЦ з питань екології, починаючи з 2011 року. 
  Головними завданнями ініціативи є привернути увагу віруючих людей та громадськості до екологічних 
проблем; сприяти поширенню екологічного вчення Церкви; ініціювати освітньо-виховні та молитовні 
заходи, а також практичні акції екологічного спрямування; заохочувати до діл милосердя стосовно 
ближніх та Божого створіння – природи. 
  За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, цьогоріч, у відповідності до звернення Папи 
Франциска, Великопосна екологічна ініціатива фокусується на бережливому ставленні до Божого дару 
води. 
  «Вода – це безцінний Божий дар для всього людства, який часто використовується вкрай неефективно. 
В часі Великого посту кожен має чудово засвідчити свою віру у Воскреслого завдяки особистому 
наверненні, що проявляється у більш раціональному та бережливому використанні води», – констатує 
Володимир Шеремета, керівник Бюро УГКЦ з питань екології. 
  В рамках Великопосної екоініціативи отримають своє логічне продовження також багато інших 
практичних екологічних акцій, які з року в рік проводить Українська Греко-Католицька Церква в часі 
Святої Чотиридесятниці, як наприклад «Ні підпалам», «Посади дерево миру», «Година Землі», «Здай 
макулатуру – посади дерево», «Вшануймо померлих без шкоди для живих» та ін. 

(за поданням РІСУ: https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/ecology/75049/)	
 

Прохання	до	віруючих	людей	щодо	екологічного	навернення:	
• Застановитися над значенням правди віри про Бога Творця у своєму повсякденному житті. 
• Молитись, постити і чинити діла милосердя у відповідності до духу Великого посту, який має за мету 

допомогти відновити наше цілісне й гармонійне життя з Богом Творцем і Спасителем. 
• Роблячи іспит сумління, особливо застановитись над питанням відповідності повсякденного життя до 

Божої волі у ставленні до ближніх та всього Божого створіння. 
• Покаятися за свої свідомі та не свідомі екологічні гріхи і постановити більше не грішити. 
• Інформуватись, яким чином наша життєдіяльність може бути більш відповідальною і дружньою до 

довкілля. 
• Робити діла милосердя і по-божому ставитись до створеного світу в своєму повсякденному житті. 

 
Бюро УГКЦ з питань екології (https://ecoburougcc.org.ua/index.php) 

Liturgy	of	the	Presanctified	Gifts:	
  Because the Divine Liturgy commemorates the Resurrection, during Great Lent we celebrate it only on Saturdays, 
Sundays, Blahovishchenia (Annunciation), and Holy Thursday. In its place on weekdays we have the Liturgy of 
Presanctified Gifts, normally celebrated on Wednesdays, Fridays, the 5th Thursday of Lent, and the first 3 days of 
Passion Week. The Eucharist is “consecrated” on the Sunday before and distributed during the Presanctified Liturgy, 
which consists of Vespers and sections from the Divine Liturgy. 
  Throughout Lent, at these Liturgies, we contemplate the stories of Genesis through the Light of Christ’s teachings. 
Last week we heard God’s presence imbuing all matter. The description of the 4th and 5th day (1:14-23) of creation is 
repeated again during the second week of Lent. The emphasis is on the Light that fills the earth and heavens, then, 
awakens life: “And God saw that it was good.”  
  In our current cris is of climate change and ecological  corruption, these readings rouse our 
awareness to recognize the sanctity of  the natural  world.  The Church and our faith tradition cal l  
us to environmental action: we must act because creation is  holy; we are participants of  creation.  
It is  through our interdependence with nature that as creatures we know God.     
  This Lent, our Patriarch Sviatoslav asks each of us to reflect on our environmental impact and how we can stop sin 
against the natural world. Avoiding bottled water and habits that degrade water sources are a start. Check our parish 
website for actions our Church leadership encourages us to take as Christians to protect our sacred earth.       

	


