
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              28.03.2021                    СЛАВА НА ВІКИ! 

2-а неділя Великого Посту (глас 1)  

До Євреїв 1:10-2:3; Марка 2: 1-12       

Гості і паломники  

“Ми не тільки гості та паломники подорожуючи по цій землі; ми рівнож гості і паломники 

в тайну Пресвятої Трійці.”                                      Папа Франциск, Авдієнція 17.03.2021 

 

При хрещенню помазуючи наші ноги нам наказано “ходити слідами Христовими.” Чи я 

так і роблю? Як можу пізнати? Як в 2021 році, цім місті де я живу можу йти слідом за 

Христа? 

 

 Сядь спокійно та зверни увагу на свої ноги. Хитай пальцями твоїх ніг. Роби ногами кола, перше в одну сторону а 

тоді в другу. Вказуй пальцьми на підлогу і тоді на стелю.  Признай якщо є якийсь біль в ногах. Зверни увагу на кості 

та тілесну тканину в ногах: кожна нога має 26 костей, 30 суглоб і поверх 100 мязів, сухожилля та зв’язків котрі разом 

діють щоби втримати тіло. Я вражена. 

  Подумай де твої ноги вже стояли, ходили, бігали—від моменту коли народилася/вся. 

  Поміркуй над цим навіть коли користуєшся візком як свої ноги. 

  Якщо можеш встань. Відчуй землю на які стоїш. Відчуй вагу свого тіла котра важить на твої ногах. Зроби це 

надворі. Відчуй як ноги злучаються з землею під броківкою. Відчуй свій зв’язок із землею. Відчуй її енергію і свою 

котра в ногах. 

  Я вдячна. 

  Христос тільки ходив одною стежкою: стежкою любови. Чи я? Як я виявляю любов своїми ногами? Як я 

користуюся ногами? Чи я ходжу до чи від людей (головно потребуючих)? Подумай про приклади. В ретроспективі 

чи я би змінила/в мій шлях? Чи я нині постараюся інакше ходити? 

  Де я стою? Чи я вигідно стою в привілейовані позиції? Як? Чи я стою в солідарності з маргіналізованими? Чи я 

подорожую з тими які бідують, котрі непривабливі, немодні? Як? 

  Ми починаємо наше постне паломництво просячи щоби наші ноги ходили крок за кроком з Христом та 

приблузуючись до кінця, в Страсний Четвер, ми пригадаємо одну з найбільш змістовних Христових наук яка 

пов’язана з ногами. При Тайні Вечері Христос, на диво своїх знайомих, миє їхні ноги та каже їм те саме робити 

другим. Ходити стежками Христа значить упокорювати себе щоби клякнути перед других, їм служити, їх доглядати, 

обмивати їхні ноги. І жінка мила і помазала Христові ноги пахучим нардом.  Щоби дозволити щоби хтось нам мив 

ноги вимагає довіря, покору, та бути вразливим. Чи я відкрита/ий до других щоби вони мені мили ноги так як я їм би 

мила/в? 

  Яка приємність відмочувати свої втомлені ноги у теплі воді котра пахне м’яткою. 

 Спробуй дати щоби ноги відпочили в заспокійливі воді та віддай себе в Христові руки. Відчуй любов. Відчуй 

повноту паломника/паломництва. 

  На хвилинку застановися над символічною вагою твоїх ніг: всіх ніг. Коли стоїмо і відчуваємо нашу заземленість до 

землі—пізнавай з’єднання з землею, зі сотвореним світом, з природою,  зі всіма ногами в світі, тепер, в минулому, і в 

майбутнім. 

  Ми знаємо що ходимо з Христом коли ходимо в любові—в сторону потребуючих—

відходячи від лабіринту самоправедного самозакоханости. 

  В словах Мартин Лутер Кінґ, “молімся нашими ногами” та йдемо здійснюючи обітницю 

нашого хрещення. 

 

Цього тижня в наші парафії: 

НИНІ: перед Літургією панахида за +Андріану Зубрик 

після Літургії панахида за +Йосефа Горнятка 

cереда, 31.03.2021: 6-а веч. Літургія напередосвячених дарів (буде передано на YOUTUBE)  

п’ятниця, 2.04.2021: 10-а рано Сорокоусти (буде передано на YOUTUBE) 

cубота, 3.04.2021: 4-а поп. Дискусія через ZOOM: СВЯТІ ТАЙНИ 

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

 

 

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

Усі решта лишається так само. Термін реєстрації НИНІ. За подальшою інформацією або щоб зареєструватися прошу 

відвідати www. B4J.ca. 

 

Пожертви: 

     21-го березня:   Звичайні: $745.     Допомоговий фонд священникам: $25.   Конверти: $10. 

Щиро дякуємо за вашу щирість! 

 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:     Оксана Федорович (31-го).  Многая літа! 

  

 

 

http://b4j.ca/


GLORY TO JESUS CHRIST!  28.03.2021 GLORIFY FOREVER! 

2nd Sunday of Great Lent: (tone 1) 

Hebrews 1:10-2:3 and Mark 2:1-12 

           Guests and pilgrims 
We are not merely guests and pilgrims journeying on this earth; we are also 

guests and pilgrims in the mystery of the Trinity."          
Pope Francis GENERAL AUDIENCE 17.03.21 

At baptism, my feet were enjoined to “walk in the steps of Christ”. Do I?  

How can I tell? How in KW in 2021 do my feet follow Christ? 

 

As you sit bring your attention to your feet. Wiggle your toes. Make circles with your feet in one direction and then another. 

Point your toes into the floor and then curl them up towards the ceiling. Acknowledge any pain or ache you may feel in your 

feet. Be aware of the bones and tissues of your feet: Each foot has 26 bones, 30 joints and over 100 muscles, tendons and 

ligaments, that work together to support your body.  

I am amazed.  

Think about where your feet have stood, walked, run—from your birth to this moment. 

Take time to reflect on this even if you use a wheelchair as your feet. 

If you are able, stand up. Feel the ground beneath you. Feel the weight of your body on your feet. Do this when you are 

outside. Feel your feet connect you to the earth, beneath the pavement. Feel your connection to the earth. Feel its energy and 

your own in your feet.  

I am grateful. 

Christ walked one path only: the path of love. Do I? How do I love with my feet? How do I use my feet? Do I walk towards 

or away from others (especially those in need)? Think of some examples. In retrospect, would I change my walk, as it were? 

Will I try to move differently as of today? 

Where do I stand? Do I stand in the comfortable cushioning of my privilege? How? Do I stand in solidarity with those who 

are marginalized? Do I walk with those whose journey is difficult, unattractive, unfashionable? How? 

We begin our Lenten pilgrimage praying for our feet to walk in step with Christ and, nearing the end, on Holy Thursday, we 

will recall Christ’s most profound teaching featuring feet. At the last supper Jesus shocks his friends by washing their feet and 

asking them to do the same for others. To walk in the steps of Christ means to have the humility to kneel at someone’s feet, to 

be of service, to be caregiving, gentle: to wash their feet. And a woman washed and anointed Christ’s feet with fragrant oil. 

To be the recipient of feet washing requires trust, humility, vulnerability as well. Am I open to others washing my feet even as 

I would theirs? 

What a joy to soak my tired grubby feet in a tub of warm water, scented with mint.  

Try this if you will. While your feet settle into the calming water, place them in the hands of Christ. Feel the love. Feel the 

fulness of a pilgrim.   

Take a moment to reflect on the symbolic weight of our feet: all feet. As we stand and feel our feet grounded to the earth—

recognize your connection to the earth; recognize your interconnection with the earth, with creation, with the environment and 

with all other feet on the earth, now, past and to come. 

We know we walk with Christ when we walk in love—towards those who need us—away from labyrinths of self-righteous 

narcissism. 

In the words of Martin Luther King, may we “pray with our feet” and stay in step with our baptismal vow.   

 

This week in our parish:   

Wednesday, March 31, 2021: 6 p.m. Liturgy of the Presanctified Gifts (live streamed) 

Monday, March 22, 2021: 10 a.m. Sorokousty (live streamed) 

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

 

 

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

Registration closes TODAY. For more information and to register online please visit www.B4J.ca. 

 

Donations:  March 21:  Regular: $745.  Clergy Fund: $25.   Initial: $10. 

Thank you for your kind donations! 
 

Birthday greetings to:     Oksana Fedorowich (31st).   MNOHAYA LITA! 

 

http://www.b4j.ca/

