
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              21.03.2021                    СЛАВА НА ВІКИ! 

1-а неділя Великого Посту: неділя Православ’я (глас 8)  

До Євреїв 11:24-26; 32-12:2; Івана 1: 43-51        

Великий Піст, особисте паломництво—каміно до Великодного ранку 

 

 

Весною 2018, мені та отцеві Мирославові припав 

привілей відбути подорож піхотою, кінцеві 100 

км т.зв. португальський маршрут Каміно де 

Сантіаґо, частина стародавньовічного 

паломницького шляху котрий розташований по 

Европі та з різних країн провадить до гробу 

святого апостола Якова в Сантіаґо де Компостело 

в північно-західні Еспанії. Ми мали на меті з вами 

поділитися нашими споминами при каві в якусь 

неділю але зайшли інші справи і не вейшло. Рік 

пройшов і тоді КОВІД, але думка про нашу 

громаду і паломництво все реальна і все значна. 

 

  В цей час минулого року, нас несподівано обняли новини про пандемик і різні закриття та навіть коли 

входили у Великий Піст ми не уявляли що церква чи музей були б закриті не знаючи на як довго! А тепер 

ввійшовши у Великий Піст наш світ змінений, наші життя змінені, але ми ще посеред цього уриrану—і не 

знаємо де опинимося! Мабуть ця всесвітня хвороба, хоч без прециденту, розкриває наше просте людське 

буття, хоч дистильоване в інтенсивність котра вимагає нашу увагу. 

  В даний спосіб, пандемик це Каміно для всього людства: паломництво, шлях котрий мусимо всі перейти, 

але в глибокі особисті способи. Як стародавні паломники ми всі проходимо ту саму дорогу, але деякі 

йдуть під тиском, деякі радо біжать—дехто до мети, другі від; деякі круті і прибувають до кінця 

розкішним перевезенням, для деяких кожний крок це мука. Дехто на подорожі знаходжує мудрість і 

радість; а дехто не переживе. Дійшовши до собору в Сантіаґо де Компостело паломники стають в чергу 

щоби отримати завершуючу печатку в паломницький паспорт: завірення що принаймі паломник перейшов 

останні 100 км Каміно. Кожного зареєстровано як паломник або як турист. Роздумувши тепер це спірне 

розрізнення. Божий Дух перебуває в нас; реалізувати цю реальність це життєва дорога кожного 

сотворіння, свідомо чи несвідомо. Дехто віднаходжує божественне світло в руханці, та для декотрих 

навіть духові практики їх не зрушать. Мій життєвий шлях, моє буття, мою душу я переживаю через моє 

тіло. 

Тому, Каміно де Сантіаґо, як і всі паломництва, підсумовує все існуюче котре 

притягається до Бога. Переходимо Каміно з масою людства, переживаємо всяку 

погоду, всілякий терен. Нам не вигідно, ми втомлені. Нас не відволікає наша праця чи 

якісь розваги. Переходять дні, може й тижні мандрівки без транспорту; звертаємо нашу 

увагу на середовище, ми концентруємо на наш напрям, ми тішимося товариством, 

зичливістю, харчами, відпочинком . . . ми відчуваємо нашу тілесність—ми 

пробуджуємося до нашої фундаментальної людськости—де ми як християни знаємо 

перебуває Бог. 

   Паломництво змушує вдумливість. Каміно де Сантіаґо народила цілий жанр літератури в якому люди 

описують їхнє пережиття в часі паломництва. Деякі паломники вертаються кілька разів, і твердять що 

кожний раз це унікальне, викривальне, глибоке пережиття. 

  Подібно наша церковна громада річно відбуває паломництво Великого Посту. Ц е часто значить 

зрікатися з специфічної їжі чи звичків. Історично обмеження дієти та практик само-дисципліни були 

способи віддійти від диверсій та розкішности щоби зосередитися над внутрішним добробутом. Але в 

модернім світі, головно в Північні Америці, особливі дієти мали коли мають релігійний характер, а радше 

 



загальна одержимість для забезпечених. Можливо що веганська дієта має позитиви для середовища і 

нашого здоровля але вона не впливає на духовий розвиток  без того щоби людина спостерігала Бога в собі 

і довкруг себе.  

  Я пропоную підходити до цього річного посту в часі пандемики зі свідомістю що це особисте 

паломництво—каміно до Великодного ранку. Принимімо обмеження задля КОВІДу як вишкіл 

зосередитися в себе, де можемо більш чітко пізнати Бога котрий перебуває в нас. 

  В часі довгої подорожі ми гостро усвідомлюємо наше тіло—болі, виснаження, голод, спрагу, холод, 

горяч як і солодкість втішання наших незручностей. Ми йдемо спільною дорогою, але це моє особисте 

розшукання, моя одісея. В настпних тижнях будемо зосереджуватися над нашими органами чуття і їхній 

потенціал просвітити нам Христа в нашім житті.  Мабуть перебуваючи разом на ці несподівані 

паломництві світового пандемику в часі нашої Великопосної мандрівки, ми побачимо проблиск глибокої 

тайни Божої присутности і зі здивуванням пізнаємо красу нашого людського буття. 

При хрещені наші ноги були помазанні єлеєм на знак хреста, і 

священник мовив: “Щоб він ходив/вона ходила слідами заповідей 

Христових.” Протягом цього тижня звернім увагу над дорученням 

котре дано нашим ногам. Як я ходжу Його слідами? 

На другий тиждень: входжу в медитацію 

 

Цього тижня в наші парафії: 

НИНІ: після Літургії панахида за +Івана Добрянського 

понеділок, 22.03.2021: 11-а рано заупокійна Літургія в 40-ий день +Тамари Шидловської-Валаґи 

cереда, 24.03.2021: 10-а рано Сорокоусти (буде передано на YOUTUBE) 

п’ятниця, 26.03.2021: 6-а веч. Літургія напередосвячених дарів (буде передано на YOUTUBE 

Задля обставин КОВІДу якщо бажаєте приступати до св. сповіді прошу прямо договоритися з о.Мирославом 

 

ЕПАРХІЯЛЬНУ ВЕЛИКОПОСНУ 

МІСІЮ українською мовою провадить 

митрополит Борис Ґудзяк через 

YOUTUBE, від неділі (21-го) до вівтірка 

(23-го) кожного вечора о год. 7. Канал: 

https://www.youtube.com/channel/UCf3903

4kKgMTZl_hacrM9nA/videos 
 

 

Блаженніший Святослав вакцинувався від коронавірусу 

 
 

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. 

 

Пожертви: 

  В лютому через e-transfer:  Звичайні: $880.  +Андрій Коваль: $200.   Андріїв гріш: $20. 

  7-го березня:    Звичайні: $595.     Допомоговий фонд священникам: $30.   

   14-го березня:    Звичайні: $505.     Допомоговий фонд священникам: $15. 

Щиро дякуємо за вашу щирість! 

 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:      

Михайло Сорока (22-го), Янко Гербут (24-го), Наталка Ошукана (26-го), Анна Труш (27-го). 

Многая літа! 

  

  

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


GLORY TO JESUS CHRIST!  21.03.2021 GLORIFY FOREVER! 

1st Sunday of Great Lent: Sunday of Orthodoxy (tone 8) 

Ephesians 11:24-26; 32-12:2 and John 1:43-51 

Great Lent a personal pilgrimage—a camino towards Easter morning 
 

 

 

In the spring of 2018, Fr Myroslaw and I had the 

privilege of walking 100km of the Portuguese route 

of the Camino de Santiago, a section of the ancient 

pilgrimage route that stretches across Europe and 

ends at the tomb of St. James in Santiago de 

Compostela in north-west Spain. We had prepared to 

share our time with you in a presentation at Sunday 

coffee, but other events took precedence. A year 

passed and then COVID, but the idea of our 

community and pilgrimage remains ever present and 

ever relevant. 

Last year at this time, pandemic news and closures came unexpectedly, and even as Easter approached, we doubted that 

churches, or the Waterloo museum, would be closed indefinitely! And now, as we approach Great Lent, 2021, our world has 

changed, our lives have changed, yet we are in the vortex of this tornado—not knowing where we will find ourselves. Perhaps 

this global disease, unprecedented as it is, merely shows us our regular human existence, but distilled, in an intensity that 

compels our notice.   

In a way, the pandemic is a Camino for all humanity: a pilgrimage, a pathway through which we all traverse, yet in 

profoundly personal ways. As with pilgrims of old, we walk the same route, yet some of us move under duress, others run 

freely—some toward, others away from; some “cheat” and arrive at the destination via luxury transportation, others suffer 

every step. Some find wisdom and joy; some, do not survive.  

At the Santiago de Compostela, arriving pilgrims line up to have their pilgrimage “passports” officially stamped—an 

authentication that at least the final 100km of the Camino have been walked. You are categorized: tourist or pilgrim. In 

retrospect, I find this is a moot distinction. God’s Spirit is in us; to live this reality is every creature’s life journey, whether 

conscious or not. Some of us may find Divine Light in exercise, and others may not be stirred by spiritual practices.  My life’s 

journey, my presence, my soul, is experienced through my body.     

And so, the Camino de Santiago, as is the practice of all religious pilgrimage, is to encapsulate existence drawn towards 

God. We follow a path with humanity; we endure all weather; all terrain. We experience exhaustion, discomfort. We cannot 

be distracted by our jobs or entertainments. After days and weeks of walking, without transportation, we notice our 

surroundings, we focus on our direction, we appreciate fellowship, kindness, food, rest . . . we awaken to our embodiment—

we awaken to our fundamental humanness—where, as Christians, we know there is God.   

Pilgrimage compels reflection. El Camino de Santiago has generated a veritable genre of 

literature written by individuals telling their pilgrimage story.  Some pilgrims return time after 

time, contending that each time the journey is unique, revelatory, profound.   

Similarly, our Church community undertakes a pilgrimage annually at Great Lent. 

Popularly, this has been a time of “giving up” specific foods or bad habits. (I heard a comedian 

joke that this year for lent they were “giving up” . . . period : ) The goal of traditional dietary 

restrictions and self-discipline was to eliminate diversions and luxuries in order to help us 

focus on our inner well-being. However, for some time now, in North America especially, 

special diets are less of a religious observance, as they are a middle-class obsession. While a 

vegan diet may be a wise choice for the environment and our health, it will not guarantee 

spiritual growth, without our effort to recognize God in and around us.   

I suggest approaching this pandemic Great Lent consciously as a personal pilgrimage—a 

camino towards Easter morning. Let’s take the restrictions imposed by COVID as our discipline of 

reflection into our human selves, where we seek to see more clearly, God within us.  

 

 



On a long journey, we become acutely aware of our bodies—soreness, tiredness, hunger, thirst, 

cold, heat, and all the sweetness of comforting our discomforts. We share the road, but it is my 

personal quest, my own odyssey. In the next few weeks, let’s consider each of our senses and their 

potential role in illuminating Christ in our life. Perhaps together, travelling this unsought pilgrimage 

of a global pandemic during our journey of Great Lent, we can glimpse more of the profound 

mystery of divine presence and marvel at the beauty of our own human existence.  

 

At baptism, our feet were anointed with the sign of the cross:  

“May you walk in the steps of Christ”. 

This week, as we go about our days, let’s reflect on the baptismal commission of 

our feet. How do I walk in His steps? 

Next bulletin:  stepping into meditation  
 

 

 
 

 

This week in our parish:   

Monday, March 22, 2021: 11 a.m. Liturgy for the 40th day of the passing of +Tamara Shydlowsky-Walaga 

Wednesday, March 24, 2021: 10 a.m. Sorokousty (live streamed) 

  11:30 Bible Study (ZOOM) 

Friday, March 26, 2021: 6 p.m. Liturgy of the Presanctified Gifts (live streamed) 

If anyone wishes to approach the sacrament of reconciliation please see Father to book a time 

 

Patriarch Svyatoslav receives his  

COVID vaccination 

 

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. 

 

 

 

 

 

Donations:  February e-transfers Regular:$880. Memorial (+Andrij Kowal): $200     Andrew’s pence: $20.  

Regular: $595. (March 7)    $505 (March 14) Clergy Fund: $30. (March 7)    $15. (March 14) 

Thank you for your kind donations! 
 

Birthday greetings to:    

Michael Soroka (22nd), Janko Herbut (24th), Natalie Oshukany (26th), and Anna Trusz (27th).   

MNOHAYA LITA! 

 

  

http://www.b4j.ca/

