
Слава	Ісусу	Христу!																												3.03.2019		 Слава	на	віки!	
	М’ясопусна	неділя	(голос	7)	–		Meatfare	Sunday	(tone	7)	

		1Кор.	8:8-9:2;	Мат	25:31-46	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
     Нині:  панахида + Катериня Поріанда  
               Підчас кави: програма в честь Т. Шевченка 
4.03.2019 (Monday) 9:45 a.m. Божественна Свята Літургія/Divine Liturgy 
6.03.2019  (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень 
 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich 
8.03.2019  (Friday) 10:00 a.m. Божественна Свята Літургія/Divine Liturgy  
 7 p.m. Вервиця/Rosary 
9.03.2019 (Saturday) +1-е і 2-е знайдення чесної глави св. пророка, Предтечі і Хрестителя Івана/ 
 +First and Second discovery of the head of the holy Prophet, Forerunner and Baptizer John 
 11:00 a.m. Божественна Свята Літургія за всіх усопших парафіян/ 
 Divine Liturgy for all the deceased of our parish 
Цього тижня готувати пироги/this week we are preparing pyrohy for the Easter sale: 
 П’ятниця/Friday 6:00 p.m. Peeling potatoes 
 Субота/Saturday 9:00 a.m. Making pyrohy 
 Неділю/Sunday 8:30 a.m. Packing pyrohy 

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 
Підчас Великого Посту програма АЛФА в нашій парафії для молоді “High School” 
 прийдіть поговоримо про нашу віру/ During Great Lent: ALPHA program for High School aged 

youth: an opportunity to get together and learn about our faith.  
 Зацікавлені? Зголосіться до отця Interested? Speak with Father 
29.03.2019-31.03.2019  Silent Retreat (English) at Mt. Mary in Ancaster organized by the Toronto Eparchy of 

the UCWL. Interested speak to Rosalie Polischuk @ 519-579-3767 
5.04.2019-7.04.2019  Тихі Реколєкції (в укр. мові) на Горі Марії в Анкастері Торонтонської Єпархії 

ЛУКЖК.  Зацікавлені? Зверніться до Розалії Поліщук тел: 519-579-3767 
18.04.2019-20.04.2019 Парафіяльна місія і сповідь. Провадить о. Андрій Фіголь 
21.04.2019 Фестивал писанки/ Pysanka party 

 
 

  

 Щире спасибі всім жертводавцям  
February 24, 2019:  Regular: $832.  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: 
Beata Anisczyk and Anne Marie Slipec (4th), Lida Herbut (6th), Thomas Graser (7th) and Yvonne Kozak (9th). 

	

— просвітлює наш шлях. А собор Святої Софії залишається вірним свідком освяченої цією 
благодаттю єдності Київської Церкви . . .  Софія бо — символ нездоланної єдності та мудрості, 
що сягає високо понад мури тимчасових непорозумінь і роздорів . . . Софійна Церква — свята 
земля примирення та порозуміння, завжди відкрита до вселенської єдності розпорошених по світу 
дітей Божих. Саме тому сьогодні, як і тисячоліття тому, наша Київська Церква залишається в 
повному сопричасті з намісником апостола Петра, покликаним самим Спасителем служити 
єдності Його Вселенської Церкви та цілісності відкупленого Божого люду. Разом із єпископом 
Рима наша Церква перебуває в сопричасті з іншими Східними Церквами. У цьому відкривається 
особливе екуменічне покликання нашої Церкви — свідка неподіленого християнства та мучениці 
наших часів. . .  у затишку софійної традиції київського християнства сформувалася особлива 
літургійна, богословська, духовна та канонічна спадщина. . . Ця багата духовна культура все ще, 
на жаль, мало вивчена та досліджена. Сьогодні ми разом із нашими православними братами, 
співспадкоємцями Київської Церкви, покликані заново відкрити цей наш спільний скарб, 
досліджувати та розвивати його як дорогоцінний фундамент нашого духовного єднання” 
 

Kyiv’s Saint Sophia: 
 the wondrous embodiment and enduring shrine of Divine Wisdom 

 
  Patriarch Svyatoslav has recently issued a pastoral letter: “Our Saint Sophia” in which he reminds us 
of our ancient Christian culture symbolized by the great Saint Sophia Sobor, home of the first 
metropolitans of Kyivan-Rus’ in the 11th century. This sobor “embodied the wisdom of our ancestors, 
enlightened by God’s Truth” and “surrounding countries saw it as wonderful and glorious.” But even 
more significantly, he adds, this “Sobor of Saint Sophia remains a faithful witness of the unity of the 
Kyivan Church sanctified by [divine] grace. . . For Sophia is a symbol of the invincible unity and 
wisdom that reaches over temporary barriers of misunderstanding and division, . . . the Church of 
Sophia is a holy land of peace and understanding, always open to the ecumenical unity of God’s 
children who are scattered throughout the world. . . Together with the bishop of Rome, our Church is in 
communion with other Eastern Churches. In this is revealed the particular ecumenical vocation of our 
Church: to give witness to undivided Christianity and the martyrs of our age.” He concludes with an 
appeal for all of us, Catholic and Orthodox, to renew our appreciation and understanding of the unifying 
tradition of the Kyivan Church so that it may serve as the “foundation of our spiritual unification.” 
 

Дивовижним  втіленням , непорушною  святинею  Премудрості  
Божої  стала  Свята  Київська  Софія  

	
  З нагоди століття відновлення соборності держави Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав видав Послання “Наша Свята Софія”. 
  “Нерукотворним храмом Божої Премудрості на берегах древнього 
Борисфену стали душі наших пращурів, серцем софійної цивілізації 
— престол київських митрополитів. Храм Святої Софії Київської, 
Премудрості Божої, втілив у собі мудрість наших предків, осяяну 
Божою істиною, і став “дивом і славою на всі навколишні країни”. 
Упродовж століть тут звершувалося таїнство спасіння нашого 
народу, — йдеться у Посланні. — У визначений Провидінням час 
завдяки усвідомленій волі святого рівноапостольного великого 
князя Володимира наші пращури стали учасниками хрещальної 
купелі. Відтоді Божественна Премудрістя – одвічна  Істина 
 

	


