
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              14.03.2021                    СЛАВА НА ВІКИ! 

Неділя сиропусна-прощення (глас 7)  

Римлян 13:11-14:4; Матея 6: 14-21        

Вхід у Великий піст: повертаємося до Господа 
 

 

В Святі Тайні Хрещення ми зодягнулися в 

Христа, ми були прийняті в лоно Божого 

люду. Піст це нагоди пригадати собі що 

значить бути в Христі. Підчас тайни, перед 

самим хрещенням нас знаменовано святим 

єлеєм: наше тіло і наша душа прийняли знак 

побіди добра над злом: животворний хрест! 

Послухаймо знову молитву котру 

проголошено коли нас помазанно:  

Найперше помазує чоло і каже: 

Помазується раба Божа /раб Божий єлеєм радости, в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, щоб був 

відкритим ум її /його на розуміння і прийняття таїнств віри Христової і на пізнання істини Його, 

нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

І знаменує груди, кажучи: 

На зцілення душі і тіла, і щоб він любив (вона любила) Господа Бога всім серцем своїм, усією 

душею своєю, і всіма мислями своїми, і ближнього свого, як самого (саму) себе. 

Помазуючи на плечах, каже: 

Щоб він/вона щиросердечно взяв/взяла благе ярмо Христове на себе і з насолодою ніс /несла тягар 

його, і щоб він ухилявся /вона ухилялася всіх похотей тілесних. 

Помазуючи на вухах: 

На слухання віри і на прийняття голосу божественного Євангелія нехай буде відкритий слух його/ її. 

Помазуючи на руках: 

Щоб підносив/ підносила руки свої до святині і чинив/чинила правду на всякий час і 

благословив/благословила Господа. 

Помазуючи на ногах: 

Щоб він ходив/вона ходила слідами заповідей Христових. 
 

Цього тижня в наші парафії: 

15.03.2021: понеділок, 10-а рано Великопосна утреня (буде передано на YOUTUBE) 

 

 Прошу доглянути: Залучено лист від Владики Браєн в справі нового закону щодо т.зв. медично уможливлена смерть. В 

Канаді на жаль запроваджено зміну до існуючого закону і уможливлює “медичну допомогу” для осіб котрі бажають вмерти 

АЛЕ не мають смертельної діагнози. В додатку, провінційний уряд зарядив що лікарі, медсестри, і другі котрі мають до діла 

з пацієнтами в лікарнях зобовязані сприяти тим котрі питають про цю можливість. Це значить що людина котра вважає такий 

крок неморальним (допомагати у вбивстві другої особи) мусить це робити або можливо втратити свою працю. Це значить що 

законно нехтується свобода совісти! В листі Владики подано приклад листа котрого просимо висилати чи до свого 

провінційного члена парламенту чи до самого прем’єра Форд. 

 

УВАГА! Віртуальний табір Відпічнім з Христом перенесений на 12-16 квітня.  

Усі решта лишається так само. Термін реєстрації продовжений до 28-го березня. За подальшою інформацією або щоб 

зареєструватися прошу відвідати www. B4J.ca. 
 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    Дмитро Черниш (14го), Андрій Гриновець (15-го), Ігор Лука і 

Стефанія Павельчак (16-го), Олексій Грищенко (19-го) і Мішел Марко (20-го).        Многая літа! 

http://b4j.ca/


GLORY TO JESUS CHRIST!  14.03.2021 GLORIFY FOREVER! 

Cheese fare/Forgiveness Sunday (tone 7) 

Romans 13:11-14:4 and Matthew 6:14-21 

We enter into Great Lent: we are returning to our Lord 
 

In the sacrament of Baptism, we were anointed with oil, a symbol of God’s love. Our body, our soul, our 

senses, were marked with the sign of the cross as we were welcomed into the family of faith, the Body of 

Christ. In Great Lent we have an opportunity to renew that commitment. 

A thought: Do I manifest my faith with every facet of my body, mind, and soul?   
 

 

Prior to being baptized with water, we were marked with the sign of the 

Cross. Let’s  remind ourselves of the prayers of that signing: 

First, the priest makes the sign of the cross with oil on the forehead 

saying: 

The servant of God is anointed with the oil of gladness in the name of the 

Father, Son, and Holy spirit, so that your mind may be open to the 

understanding and reception of the mysteries of faith in Christ, and 

knowledge of His Truth, now and forever and for ages of ages. Amen. 

Then on the chest saying: 

  For the healing of soul and body, so that you may love the Lord with your whole heart, your whole soul, and with all your senses, 

and your neighbour as much as yourself. 

Then on the back saying: 

  So that you may sincerely take on the good yoke of Christ and carry His burden with pleasure, avoiding temptations of 

wrongdoing. 

Then on the ears saying: 

  May your ears be open to faith; may you hear the call of the holy Gospel. 

Anointing the hands saying: 

  May you lift your hands to the heavens, doing what is good and blessing the Lord. 

Then making the cross with oil on the feet saying: 

  May you walk in the steps of Christ. 

 

This week in our parish:   

JOIN the Eparchial Lenten Mission in English conducted by Metropolitan Borys Gudziak, starting tonight at 7 pm and 

continued on Monday and Tuesday at 7 p.m. https://www.youtube.com/channel/UCf39034kKgMTZl_hacrM9nA 

Monday, March 10, 2021: 10 a.m. Great Lenten Matins (live streamed) 

Attached to the Bulletin is a very important Pastoral Letter from Bishop Bryan regarding the latest amendments of the 

legislation for Medical Assistance in Dying (MAID). We are asking all our faithful to write either their provincial MLAs or 

Premier Ford demanding that the provincial government protect the FREEDOM OF CONSCIENCE of those who are morally 

opposed to participating in the assistance of someone’s suicide. PLEASE READ THE LETTER and join the campaign!  

 

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 28. For more information and to register online please visit www.B4J.ca. 

 

Birthday greetings to:   Dmytro Chernysh (14th), Andrij Hrynovets (15th), Ihor Luka and Stefania Pawelczak (16th), 

Oleksiy Gryshchenko (19th) and Michelle Marko (20th). MNOHAYA LITA! 

https://www.youtube.com/channel/UCf39034kKgMTZl_hacrM9nA
http://www.b4j.ca/

