
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              21.02.2021                    СЛАВА НА ВІКИ! 

Неділя про митаря і фарисея (глас 4)  

 2 Тимотея 3: 10-15; Луки 18: 10-14        

 Пам’ять про Героїв Небесної Сотні 

       
 18-го лютого, У Києві відслужили панахиду за Небесною Сотнею В Львові студенти УКУ запалили 107 свічок в пам’ять Небесної Сотні 

  
18-го лютого, в Києві, попри снігопад більш як сотня людей прийшли до храму Архистратига Михаїла та українських 

новомучеників УГКЦ, щоб ушанувати пам’ять Небесної сотні. Люди тримали в руках квіти, лампадки та українські 

прапори. Панахиду відслужили священики УГКЦ та ПЦУ. 

"Найкраще вшанування пам‘яті героїв Небесної Сотні – це не встановлення пам’ятників, а пошук і відновлення правди 

та свободи, тобто того, за що вони загинули. Пам‘ять про учасників Революції не помре, доки в кожному з нас живе 

гідність", — сказав настоятель храму Петро Жук. 

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна зауважила, що події лютого 2014 року стали визначальними в історії 

України, та водночас вони дуже трагічні для родин, які під час Революції гідності втратили своїх близьких. 

«Ми завжди маємо пам’ятати героїв, які загинули за свободу України», — наголосила Лапутіна. 

 А в Львові: Запалили 107 свічок та виклали 107 фото з іменами загиблих Героїв Небесної Сотні студенти УКУ ввечері 

18 лютого навколо храму Святої Софії-Премудрості Божої на згадку про одну з найтрагічніших сторінок новітньої 

історії України. 

О 19:00 на снігу навколо церкви студенти виклали інсталяцію пам’яті, а о 21:00 розпочалася спільна молитва. 

19 лютого, о 13:20 в університетському храмі Святої Софії відбулася заупокійна Літургія з панахидою. Молитва 

передавалася на facebook-сторінці. 

Сім років тому, в ніч з 18 на 19 лютого розпочався штурм Майдану. Мирна хода протестувальників зранку 18 лютого від 

Майдану Незалежності до будинку Верховної Ради України перетворилася на криває побоїще. Беззбройних учасників 

ходи на підступах до парламенту атакували сили міліції, внутрішніх військ, спецпідрозділи та озброєні групи бандитів, 

яких прикривали та захищали силовики. Протестувальники повернулися на Майдан, а режим Януковича розпочав 

останній штурм, використовуючи летальну зброю, світло-шумові та бойові гранати, вогонь, водомети та БТР-и. Цієї ночі 

згоріла Майданівська каплиця та Будинок профспілок. У ніч з 18 на 19 лютого та зранку 20 лютого на Майдані 

працювали групи снайперів. У ці дні загинули більше 100 людей, яких відразу було названо Небесною Сотнею. 

 Релігійна Інформаційна Служба 

Цього тижня в наші парафії: 

НИНІ:  панахида + Небесна Сотня 

24.02.2021: середа, 10-а рано Божественна Св. Літургія +Любомир і Стефанія Лех і Йосип Слюсарчик  

Підготовка до урочистого Св. Причастя:  прошу зголосити дітей народжені 2012/2013 до отця чи о. диякона. 

 

УВАГА! Віртуальний табір Відпічнім з Христом перенесений на 12-16 квітня. Усі інші подробиці лишаються такі самі. 

Реєстрації продовжена до 14-го березня. За подальшою інформацією або щоб зареєструватися прошу відвідати www. B4J.ca. 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    Олександер Гамуляк (27-го).    Многая літа! 

 

Пожертви в січні через e-transfer: $1,490  Щиро дякуємо за вашу щирість! 



 

GLORY TO JESUS CHRIST!  21.02.2021 GLORIFY FOREVER! 

Sunday of the Pharisee and the Publican (tone 4) 

2 Timothy 3:10-15 and Luke 18:10-14 

Marking a bitter anniversary:deadly days on the Maidan

       
Kyiv Mayor Vitaliy Klitschko lays flowers at the Monument of the Heavenly Hundred.                                                         Memorial Angels-2021, Kyiv 

  The official day of nationwide commemorations to honour those who were killed in Kyiv during clashes with Yanukovych's security 

forces is February 20, some parts of Ukraine begin honouring the slain protesters two days earlier, on the day when the shootings 

started. The Euromaidan movement began in November 2013 when protesters gathered on the central square in Kyiv to protest 

Yanukovych's decision not to sign a crucial trade accord with the European Union. Instead, he sought closer economic ties with 

Russia. 

Ukrainian prosecutors say 104 people were killed and 2,500 injured as a result of violent crackdowns by authorities against protesters 

from February 18-20, 2014. Shunning a deal backed by the West and Russia to end the standoff, Yanukovych abandoned power and 

fled Kyiv on February 21, 2014. The former president, who was secretly flown to Russia and remains there, denies that he ordered 

police to fire on protesters, saying that the violence was the result of a “planned operation” to overthrow his government. 

In March 2014, shortly after Yanukovych's downfall, Russian military forces seized control of Ukraine's Crimean Peninsula -- a 

precursor to the Kremlin's illegal annexation of the territory through a hastily organized and widely discredited referendum. 

Russia also has supported pro-Russia separatists who are fighting Ukrainian government forces in eastern Ukraine. More than 13,200 

people have been killed in that conflict since April 2014.      (https://www.rferl.org/a/ukraine-euromaidan-seventh-anniversary-kyiv-deaths-heavenly-hundred/31109213.html) 

  This year a particularly poignant commemoration was initiated by Angelica Rudnytska who organized what has become a world-

wide campaign named: Memorial Angels. The action entails hanging white cut outs of angels in memory of those who died. In Kyiv 

the angels have been hung around the Alley of Heroes near the site when many died. “Over 20 countries have joined this action. . . I 

thought of this as a quiet action, that is without a stage, without loud declarations or parades. . . This angel is your prayer, your plea to 

God, a communion with Ukraine and a commemoration of the souls who gave their lives for us.” Rudnytska added, “The Revolution 

of Dignity was unique . . . It was about dignity—this means it was completely different from any other protests in Ukraine.” 

(excerpted from: https://risu.ua/v-ukrayini-i-sviti-projshla-tiha-akciya-angeli-pamyati_n116092) 

 

This week in our parish:   

TODAY:  Panakhyda +Heavenly Hundred  

Wednesday, Feb. 24, 2021: 10 a.m. Divine Liturgy +Lyubomyr and Stefania Lech and Joseph Slusarczyk 

                                        11:30 a.m. Bible Study 

PREPARATION for first Solemn Communion: children born in 2012/2013 may approach this year; please contact Fr. 

Myroslaw or Dn. Jerry. Preparation will be starting in the coming weeks. 

ATTENTION - Break for Jesus 2021 has been rescheduled to run virtually April 12-16. All other details remain the same. Registration is 

being extended to March 14. For more information and to register online please visit www.B4J.ca. 

Birthday greetings to:   Alexander Hamulak (27th) MNOHAYA LITA! 

Donations: January e-transfers $1,490    Thank you for your kind donations! 

https://www.rferl.org/a/ukraine-euromaidan-seventh-anniversary-kyiv-deaths-heavenly-hundred/31109213.html
https://risu.ua/v-ukrayini-i-sviti-projshla-tiha-akciya-angeli-pamyati_n116092
http://www.b4j.ca/

