
Слава	Ісусу	Христу!																											8.03.2020	 Слава	на	віки!	
	Перша	неділя	посту	–	Неділя	побіди	православя	

1-е	і	2-е	знайдення	глави	св.		Івана	Хрестителя	і	Предтеча	
First	Sunday	of	Great	Lent	–	The	Sunday	of	the	Victory	of	Orthodoxy	

1st	and	2nd	discovery	of	the	head	of	the	holy	Forerunner	and	Baptizer	John	
	До	Євреїв	11:	24-26;	32-40;	12:1-2-14:4;	Івана	1:43-51	

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

 НИНІ: благословляємо ікони при кінці Літургії/Blessing of icons at the end of Liturgy 
При каві програма в свято Шевченка/ During coffee a short program in honour of Taras Shevchenko 
  
 9.3.2020  (Monday) 10:00 a.m. Сорокоусти/Sorokousty 
 11.3.2020 (Wednesday)  11:00 a.m. 6-ий Час/Sixth Hour 
  11:30 a.m. Bible Study 
  1:00 p.m. Seniors’ Club ZUSTRICH 
  6:00 p.m. Літургія напередосвячених Дарів/Liturgy of the Presanctified Gifts 
 13.3.2020 (Friday) 10:00 a.m. Великопостна Утреня/Matins of Great Lent 
  7:00 p.m. Вервиця/Rosary 

Прийдіть помолитися за хворих/ Come and pray for those who are sick.  
Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                                                                              UPCOMING 
14.03.2020  Ювілейний Бенкет Комітету Українок Канади/75th Anniversary banquet Canadian Ukrainian 

Women of Canada ; 5 p.m. King’s Garden Hall, 15 Canmotor Ave., Toronto 
21.03.2020 Деканальний собор/Deanery sobor (London, ON) 
22.03.2020 Архиєрейська Служба Божа (Владика Браєн)/Hierarchical Divine Liturgy (Bishop Bryan) 
27-29.03.2020 Парафіяльна місія (o. Михайло Лоза)/Parish mission (Fr. Michael Loza) 
10-11.04.2020 Вистава в музею/Exhibit in the Museum 
 Приходи з КАВИ в березні призначено на кошти зв’язані з виставкою в музею 
 Coffee income in March will go towards the Museum exhibit expenses 
Прошу зголосити дітей на підготовку до Першого Урочистого Св. Причастя (2012 р народження) 
Please let Father know if you wish your child to prepare for First Solemn Communion this Year (2012 dob) 

 

Щире спасибі всім жертводавцям 
March 1, 2020:  Regular: 692.    Club Zustrich: $1,300. 

Andrew’s Pence: $10.    Clergy Benevolent: $50. 
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  
 Ivonne Kozak (9th), Patricia Pawelko (12th) and Dmytro Chernysh (14th). 

	

Неділя	православ’я:	ікони	
В цю неділю православ’я ми радісно зосереджуємося над 
прекрасну і глибоко значну спадщину іконографії.  Знаємо 
що ікони вже стали популярними круг світу як релігійне 
мистецтво, але для нас вони багато значніше ніж тільки 
мистецький витвір.  Іконографія інтегральна частина 

 

	

Please join in the Easter Food Sale Prep: 
Potato peeling: Friday, March 13 — 6pm 

Pyrohy Making: Saturday, March 14 — 9am 
Pyrohy Packing: Sunday, March 15 — 9am 

Holubtsi prep: Friday, March 20 & 27 — 6pm 
Holubtsi Making: Saturday, March 21 & 28 — 9am 
Holubtsi packing: Sunday, March 22 & 29 — 9am 

 
Pickup Date: Wednesday, April 1 4:00-6:00pm (15 Michael St) 

Orders: until Wednesday, March 4th; call Mary-Ann Oshukany 519-578-6465 
***no Paska will be baked for this year’s sale*** 

***Paska baking for parishioners: —no pre-orders this year*** 

	

Sunday of Orthodoxy: Icons 
On this Sunday of Orthodoxy, we can happily reflect on our bountiful and profound heritage 
of iconography. Although globally icons have become popular as religious art, in our 
Tradition, they are far more than this. Icons are an integral element of our liturgy and our 
Christian worldview. The very writing of an icon is considered a form of prayer. In the 
symbolic language of our iconography we see all material existence transformed by Christ’s 
incarnation: our environment, our humanness, our bodies, transfigured by Divine Light. But, 
ever so radically, as the icon speaks of Christ, so too we—each one of us—are called to be 
living icons. As Byzantine Christians we have received this marvelous understanding to help 
us recognize God in us and in others. As we commemorate the acceptance of iconography in 
history, let’s honour and share the sacred light shining in each of us. 
  

	

нашої літургії та християнського світогляду. Саме писання ікони це форма молитви. 
Символічна мова ікон вчить нас що весь матеріяльний світ перетворюється завдяки 
Христового воплочення: наше довкілля, наша людськість, наше тіло переображенні 
Божественним Світлом. І так само радикально як ікона вчить нас про Христа, так і 
кожний знас має бути живою іконою. Ми візантійські християни успадкували це 
глибоке зрозуміння Бога в нас і в кожній людині. Нині ми відмічуємо історичну подію 
котра означала прийняття ікон як форма Богоявлення; нехай це буде і нам нагодою 
ділитися Божественним світлом котрий світить в кожного з нас. 


