
Слава	Ісусу	Христу!																												31.03.2019		 Слава	на	віки!	
Хрестопоклінна	неділя	(голос	3)	–		Sunday	of	the	Veneration	of	the	Cross	(tone	3)	

		до	Євреїв	4:14-5:6;		Мр.	8:34-9:1	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
     Нині:  Панахида +Семен і Христя/ Semen & Chrystia 
1.04.2019 (Monday) 10:00 a.m. Великопосна Утреня/Lenten Matins; панахида +Анна і Олекса 
3.04.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Хресна дорога/Way of the Cross 
 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
4.04.2019 (Thursday) 7 p.m. Проба хору/Choir rehearsal 
5.04.2019 (Friday) 7 p.m. Літургія Напередовячених Дарів/ Liturgy of the Presanctified Gifts  
6.04.2019 (Saturday) 5:00 p.m. ALPHA for high school students 

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

Готуємо  голубці до продажу/we are preparing holubtsi for the Easter sale 
Просимо вас приєднатися до нашої спільної справи! We invite you to come and join us! 

НАДХОДИТЬ UPCOMING 
18.04.2019 6 p.m.  Хресна дорога/ Way of the Cross (Lenten mission in English – Fr. A. Figol) 
19.05.2019 6 p.m. Літургія Напередовячених Дарів/ Liturgy of the Presanctified Gifts (Великопосна наука 

по-укр. – о. А. Фіґоль) 
20.04.2019 5 p.m. Лазарева субота: Божественна св. Літургія/ Lazarus Saturday: Divine Liturgy 

(Великопона наука в двох мових; Lenten mission in two languages – Fr. A. Figol) 
20.04.2019 Фестивал писанки/ Pysanka party 9:30-2:30; $5. 

  Щире спасибі всім жертводавцям  
March 24, 2019:  Regular: $765.    Church donation: $1,400      UCWLC: $2,000.     Club Zustrich: #250. 

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: 
Jerzy Sydorczak and Julianna Pfeiffer (6th).  

	

ХРЕСТУ ТВОЄМУ ПОКЛАНЯЄМОСЯ ВЛАДИКО, І СВЯТЕ ВОСКРЕСЕННЯ ТВОЄ СЛАВИМО! 

	

 

Тропар глас 1:  
Спаси ,  Господи ,  людей  Твоїх   і  благ ослови  насліддя  Твоє ,   
перемог и  благовірному  нар одові  на  су пр отивників  дару й   
і  хр естом Твоїм охорони  люд  Твій .  
Кондак, глас 7:  
Вже полум’яне оружжя не охороняє врат єдемських, на Нього бо 
прийшло преславне погашення – Древо хресне;  смерти  жало і адову 
перемогу прогнано, і став Ти , Спасе мій , перед тими , що в аді, 
кличучи: Увійдіть знову в рай . 
 

 Tone 1,  
Save Y our people, O L ord, and bless Y our inheritance. Grant victory to 
Y our faithful people against enemies, and protect Y our comm unity by 
Y our Cross. 
Kontakion, Tone 7:  
No longer does the flaming sword guard the gate of Eden;* the tree of the 
Cross has quenched its flam es gloriously.* The sting of death and the 
victory of Hades are banished,* and Y ou O my Saviour cam e and called to 
those in Hades: “R eturn again to Paradise!” 
	

  В цьому тижні, Старо-Завітні читання продовжують оповідання про Ноя та як після повінню людство та вся 
земля є відроджені: нове життя повстає  у  світі . Веселка появляється як ознака що Божа ласка спричинює 
це відродження.  Ми спів-відповідальні за один одного: коли про це забуваємо ми повторяємо гріх Адама, гріх 
людства перед потопом. Наші злі вчинки нищать добро Божого сотворіння. Читання кінчається (11:9) 
знищенням вежі Вавела (єврейське слово значить плутання) коли людська жадібність спричинює замішання і 
розкидання людства по світі. 
  Хоч вже перейшли віки, ннні далі розколи, недовіра, помста, ненавість панують в політиці, в наших домах, і на 
шкільних подвірях. 
  Що нам робити? Ми є тільки слабі люди котрі стараються якось пережити кризи наших днів: тероризм, 
популізм, людське переселення, криза клімату, расизм, сексизм, і ще інші . . . А посеред цього всього ми нині 
святкуємо Чесний Хрест Спасителя. Чи це може нам допомогти коли щоденні новини немов спонукують нас до 
депресії? ТАК! 
  Ціль цієї неділі є щоби представити Хрест якраз посередині наших посних рефлєкцій. Можливо якраз коли ми 
найбільше відчуваємо марність наших старань в обличчю жорстокости людських дій: вбивства в мечетах, 
напади на синагоги, на церкви, в школах – осередки миру, спокою, молитви і науки. Хрест пригадує нам про 
несправедливе засудження Христа на смерть,  про Його зраду,  про муки. Як не бути пригніченим? Але  якраз 
тепер ми заохочені  глянути на Хрест – Животворяще  Дерево! Але  не тільки Хрест розпяття,  
але  водночас  двері  у  Воскресіння!  Воскресіння це вияв Божої безмірної любови Свого сотворіння, 
незважаючи на нашу неспроможність відзеркалювати Божу любов. Мабуть найтяжче у Великому Пості це 
прийняти що ми улюблені,  що ми є Божим добрим сотворінням і носителями Христового світла в 
світську темряву.  
Це є значіння Хреста, як і веселки котру бачив Ноя, – це є що значить пізнати Христа! 
  
 In the Old Testament readings this week we follow the Noah story where humanity and all creation is reborn from the ark to re-
establish life on earth. The rainbow appears as a reminder that God grants this renewal. We creatures are responsible for each other. 
As with Adam and Eve, the lesson is that bad behaviour disrupts the goodness of creation.  The last verse (11:9), leaves us with the 
destruction of the tower of babel (Hebrew for confusion), where due to human greed, we are scattered across the planet, unable to 
understand each other.  
  After all these millennia, divisiveness, mistrust, revenge, even hatred, abound—in politics as well as in homes, and in schoolyards.  
  What can we do? We are simply our human selves facing these overwhelming surges of crises in our present time: terrorism, 
populism, migration, climate change, racism, sexism, the list goes on . . . And in the midst of all this, on Sunday we “celebrate” the 
Raising of the Holy Cross. Can this really be helpful when every newscast threatens to plunge us into depression? The short answer 
is: YES.  
  This Sunday is arranged to bring attention to the cross at the midpoint, the heart, of Lenten contemplation. Perhaps at this point we 
feel the unbearable futility of lives abruptly ended by cruelty and hate: the mosque shootings, attacks on synagogues, churches, 
schools—places of peace, refuge, learning, prayer; similarly, Jesus’s unjust death sentence, preceded by public humiliation and 
torture. It’s bleak. But here, our Faith Tradition asks us to focus on the cross.  This instrument of torture has been transformed 
into the “Tree of Life”—mirroring the tree in the garden of Eden. We cannot contemplate the cross without the resurrection: 
the resurrection that manifests God’s enduring love for all creation, for us, despite all our own failures to mirror the example of 
divine love we see in Christ. Perhaps our greatest challenge this Lent is to allow ourselves to feel truly loved, truly loveable. 
When we can rest in the assurance of ourselves as fundamentally good, then we can more easily carry and spread the light of renewal 
that shines through all moments of darkness. This is the sign of the cross, the rainbow, the Trinity we come to know through 
Christ.  

	


