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Слава Ісусу Христу!                    Слава на віки! 

 4-а Неділя Велкого Посту—4th Sunday of Great Lent 
Неділя св. Івана Столпника—Sunday of St. John Climacus 

10.4.2016 
Glory to Jesus Christ! Glory forever! 

Sunday readings: Hebrews 6:13-20 and Mark 9:17-31 
Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 

НИНІ: панахида +Олександер Малко (20 років упокоєння) 

12.04.2016 (Tuesday) 6:30 p.m. Великий канон св. Андрія Критського (Поклони) 

 /Great Canon of St. Andrew of Crete (Poklony) 

13.04.2016 (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club; У великі залі – in the UC Centre  

 6:30 p.m. Rozmaj dancing instruction  

15.04.2016  (Friday) МІСІЯ: о. Зиновій Багрій 

 6:15 p.m. Сповідь /Сonfessions 

 6:30 p.m. Хресна дорога/Way of the Cross 

16.04.2016 (Saturday) 10 a.m.  Божественна Св. Літургія +всіх усопших парафіян 

 МІСІЯ і нагода до Сповіді 

 Divine Liturgy for all deceased parishioners 

 9:30 – 2:30 10th Annual UCWLC hosted Pysanka Party 

 

90 years together in K-W 

 
 Великий канон св. Андрія Критського 

Happy Birthday!                                              Многая літа ! 

Вітаємо парафіян котрі цього тиждня відзначують день народження. Greetings and best wishes to all our 

parishioners who celebrate their birthday this week: Danuta Sydorczak (13th), Larysa Soroka (15th), and Jerry 

Kiecman (16th). 

 

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 

 

Щире спасибі всім жертводавцям. 
  April 3, 2016: Regular: $ 737.     Accessibility: $100 (UCWLC raffle at Pancake breakfast
 Flowers: $20     Mission: $135. 
     Thank you to all our kind donors! 

Святий Андрій Критський (7 століття) народився в Дамаску у сім’ї 

благочестивих християн. До семирічного віку хлопчик був німим. 

Дар мови він отримав після причастя Святих Христових Таїн. Після 

цього юнак допитливо вивчав Святе Письмо та богословські науки. У 

віці чотирнадцяти років він прийняв постриг в обителі преподобного 

Сави Освяченого у Єгипті. Святий Андрій вів суворе та цнотливе 

життя.   

 

Sunday of St. John Climacus 

The 4th Sunday of Great Lent is dedicated to St John 

Climacus, (of the Ladder). This Church Father was a 6th 

c Syrian monk whose instructions on how to live a 

virtuous aesthetic life are written in Ladder of Divine 

Ascent. 

"My God, I pretend to nothing upon this earth, except to 

be so firmly united to you by prayer that to be separated 

from you may be impossible; let others desire riches and 

glory; for my part, I desire but one thing, and that is, to 

be inseparably united to you, and to place in you alone 

all my hopes of happiness and repose." 

 (St John Climacus) 

 

 

 

This weekend we welcomed the KW community to our open house. May our hearts and 

arms always be open to others so that in this community of our Lord’s Transfiguration 

every one feels wanted and needed: we belong. WELCOME! 

Святий Андрій заснував нову літургічну форму – богослужбовий текст, що складається із певної 

кількості об’єднаних між собою пісень. Канон Андрія Критського називається Великим, 

оскільки він є найбільшим з усіх богослужбових канонів (налічує близько 250 стихів, а звичайні 

канони – близько 40 стихів). Із написаних ним канонів найбільш відомий – «Великий покаянний 

канон», що містить у своїх піснях 250 тропарів. Він використовується під час Великого посту. 

Архиєписоп Андрій Критиський написав також канон на Різдво Христове, стихири на Стрітення 

Господнє і багато інших піснеспівів. Помер архиєпископ Андрій Критський у 726 році. Його 

мощі перенесено до Константинополя. 

 

 

 

 

 

 

OUR LENTEN PRACTICES 

Why are the altar linens different during Great Lent?   

The colours used in our Church services participate in the symbolic richness of our spiritual heritage. 

During Great Lent, vestments and altar coverings are purple, or dark red (even black) as a symbol of 

repentance and mourning. Red symbolizes martyr’s blood, divinity, and royalty. White signals purity and 

God’s uncreated light. Green reflects renewal (Pentecost), while blue, used for feasts of the Mother of God, 

symbolizes both humanity and the heavens. 
(to be continued) 


