
Слава	Ісусу	Христу!																												24.03.2019		 Слава	на	віки!	
	2-a	неділя	Великого	Посту	(голос	2)	–		2nd	Sunday	of	Great	Lent	(tone	2)	

		до	Євреїв	1:10-2:3;		Мр.	2:1-12	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
     Нині:  Панахида +Іван Добрянський 
25.03.2019 (Monday) 10:00 a.m. Великопосна Утреня/Lenten Matins 
27.03.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Сорокоусти/Sorokousty 
 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
29.03.2019 (Friday) 7 p.m. Літургія Напередовячених Дарів/ Liturgy of the Presanctified Gifts  
  Панахида +Марія Явна 
30.03.2019 (Saturday) 5:00 p.m. ALPHA for high school students 

Далі готуємо пироги/we continue to prepare pyrohy for the Easter sale 
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 17, 2019:  Regular: $1009. Initial: $10.       Other donation: $200.        Clergy Benevolent: $40. 

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: 
Janko Herbut (24th), Natalie Oshukany (26th), and Anna Trusz (27th).  

	

БОГ ВСЕ СТВОРИВ ЩОБИ БОЖА ДОБРОТА ПРОЯВИЛАСЯ В СОТВОРІННЮ 

	

 

	 	 	 	 	 	 	 	 This	week	at	the	Liturgy	of	Presanctified	we	hear	the	story	of	Noah	
God	brought	things	into	being	in	order	that	God’s	goodness	might	be	communicated	to	creatures,	and	be	represented	by	them;	and	because	that	
goodness	could	not	be	adequately	represented	by	one	creature	alone,	God	produced	many	and	diverse	creatures,	that	what	was	wanting	to	one	
in	the	representation	of	the	divine	goodness	might	be	supplied	by	another.	For	goodness,	which	in	God	is	simple	and	uniform,	in	creatures	is	
manifold	and	divided.	—Thomas	Aquinas		

	 The world that endured the flood, as recounted in the passages of Genesis, may well sound familiar to us today. The earth was “corrupt and full of violence.” God tells Noah that “the earth is filled with violence because of [people]”. 
Unfortunately, if you are like me, we learned this story as the flood, that is, the emphasis was on a punishing God who caused planetary destruction in order to wipe out a mistake and salvage the remnant that remained loyal. How scary is that? 
Luckily, when we hear this narrative in the light of Christ, we need not imagine that our world of climate change, violence, and division awaits erasure from a disappointed Creator. Christ demonstrates that God’s creation is “very good” and 
our goal is to understand and live this goodness. While this may sound simple, it is an ever-fluid process, an evolution that continues throughout human history. The story of Noah points out how our journey towards God is guided by love 
and involves “all living creatures” and “every kind of food”. In the midst of the ugliness of (current and past) hate and fear, God offers shelter through following the example of Christ’s love for life in all its diversity. The metaphor of 
cleansing the world with water and asking Noah’s good family to preserve all living things within their ark, reinforces Christ’s example of renewal, conversion, infinite mercy and acceptance, no matter what. During Lent, we reflect on our 
relationship with God. This relationship is reflected in how we see others and the world itself. When we feel like we are drowning in whatever negatives plague us, let’s picture ourselves in a comfortable home, where we are wanted, 
embraced, loved—where we belong. We are not alone. We are with a life of such splendid diversity, that no matter how we feel we might be lacking, we fit in nonetheless. This is the message of the Resurrection, told even by those who 
wrote the story of Noah. 
 

	

Цього тижня в часі Літургії Напередосвяченях Дарів ми 
чуємо оповідання про Ноя. 
 
Св. Тома Аквінський пригадує нам що Бог все сотворив 
щоби Божа доброта проявилася в сотворінню, і ними 
представлялася; а та доброта не могла бути захоплена в 
одній істоті тому Бог сотворив різні сотворіння. . .  

  Світ котрий в давнині охопив повінь може звучати дуже подібним до нашого світу. “Земля  
зіпсулася і наповнилася насильством.” Господь каже Ноєві що це наслідок людських вчинків. На 
жаль, здається коли ми вчилися це оповідання вся увага була звернена на повінь: нібито Боже 
покарання котре нищить все на землі та тільки одиниці є спасенні. Як страшно! 
  Але коли ми це оповідання розуміємо в світлі Христа ми не можемо думати що наш світ 
перетяжений зміною клімату, жорстокістю, та поділами призначений на стирання розчарованим 
Створителем. Христос нам пригадав що Боже сотворіння є “дуже добре”, а наша ціль це 
пізнати та оживитися цим добром. Хоч це може звучати простою справою, цей процес в 
постійнім русі: ціла історія людства виявляє еволюцію нашого старання зрозуміти цю основну 
правду. Оповідання про Ноя вчить нас що наша дорога до Бога освічена любов’ю та включає 
“все що дише” і “кожну їжу, що на споживання”. З посеред огидностей (минулі і сучасні), 
ненавистей, і страхів, Бог подає нам притулок через приклад Христової любови для всього що 
живе в пре-великі різноманітності. Метафора Божого очищення світу водою, та вибір Ноя та його 
родини щоби зберегти зразок кожного сотворіння в ковчезі, освітлює Христовий приклад віднови, 
навернення, безмірного милосердя та приймання. У Великому Пості ми застановляємося над 
нашим відношенням до Бога. Але це відношення виявляється у нашому ставленню до других і до 
нашого світу. Хоч часом нам здається що не вистарчає сили ми повинні пригадати що нас 
огортають Божі обійми. Ми не самітні. Наш світ просікнений Божою Добротою і ласкою. Це 
значіння Його воскресіння – ласку котру пізнали ті котрі передали нам це оповідання про Ноя! 


