
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    27.2.2022                                                  СЛАВА НА ВІКИ!  

Неділя м’ясопусна (3-ий глас) 

1 до Коринтян 8:9-9:2; Матея 25: 31-46 

Молимося за Україну 

“Нам треба бути в добрій фізичній формі, підтримувати один 

одного, не марнувати час на страхи, страшні фантазії, а діяти: 

помагати щодня комусь, родичам наших солдат, когось потішити. 

Починаймо кожен день і завершуймо його молитвами, бо в Бозі є 

правда, справедливість і наша сила. 

Нехай Господь благословить наших захісників, нашу Україну, усіх 

вас миром у серці, щоб ви були сильні, щоби крокували від страху 

до Богом даної Гідності".  Митрополит Борис Ґудзяк 

 

Притча минулого тижня запевнила нас у найніжнішому батьківському розумінні Богом наших невдач. 

Історія залишає нас у теплих люблячих обіймах. Однак, цієї неділі ми стикаємося з образом Христа, який 

сидить на престолі як (старозавітний) Цар, котрий нагороджує добрих і засуджує злих. Притча страшна. 

Людство зводиться до 2 категорій: чи я є вівцею чи козлом? Хіба ці істоти не схожі між собою? Хіба вони 

не пасуться разом? В притчі обидві групи були здивовані висновком Судді про їхню поведінку. Обидві 

групи не могли пригадати зустрічі з Христом, тим більше що вони Йому допомагали, або не допомагали. 

Подібно до того, як притча про блудного сина дала нам уявлення про безмірну любов Бога, так само ця 

притча підсумовує суть Євангелії до важливості допомоги потребуючим. Справді, якби кожна людина дбала 

про інших, як Христос, чи не було б у нас Царства Небесного: 

 “Царство, приготоване тобі від створення світу”? 

У цей кризовий час, коли Росія прагне знищити Україну, наш народ, історію та культуру, наша Віра 

підтримує нас. Разом із ритмами наших сердець ми продовжуємо молитися. Наша молитва дає нам силу і 

відвагу діяти, виступати за справедливість, правду, мир. Український Майдан — Революція Гідності — 

висвітлив диво дбайливої співпраці та творчого опору системній корупції та жадібності. Події цих днів 

закликають кожну людину діяти, свідомо відповідаючи на потреби інших, свідомо визнаючи Христа в 

інших і в собі. 

Усі, з ким ми спілкувалися в Україні цього тижня, сказали, що вони відчувають молитви світу. Вони 

залишаються непохитними у вдячності та надії. Дякую всім за ваші невпинні молитви. 

 

Повідомлення: 

• Надходить Великий Піст і почнемо відправляти сорокоусти. Якщо бажаєте додати імена до помяників це 

можна зробити. Помяники на столі коло ікони Богородиці зі заду церкви, прошу взяти свою книжечку 

додому і записати кого бажаєте. Поверніть і покладіть в кошичок на тім же столі. 

МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ 

вівторок, 1-го березня: 10:00 Божественна свята Літургія 

середа, 2-го березня—день молитви і посту за Україну проголошено папою Франциском  

11:30 Біблійна група (через ZOOM) 

7:00 веч. Молебень за Україну 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:  Александер Гамуляк (27-го), Іванна Васюхник і о. Мирослав (28-го), Тимотей 

Бандура і Ксеня Гербут (1-го березня), Беата Аніщик і Марія Сліпець (4-го), і Наталя Яворська (5-го).  

Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:   20-го лютого: $ 2,220.00       коляда:  $50.           конверти: $10.          Андріїв гріш: $5. 

Щиро дякуємо за вашу щирість

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                     27.2.2022                                                GLORY FOREVER! 

Meatfare Sunday (tone 3) 

1 Corinthians 8:9-9:2; Matthew 25: 31-46 

 We pray for Ukraine 

“We need to be physically fit to support one another; not waste time 

on fears, terrifying fantasies. We must act: help someone each day, the 

families of our soldiers, cheer up someone. Let’s begin and end each 

day in prayer, for in God there is truth, justice and our strength. 

God bless our defenders, our Ukraine, all of us: May we have peace in 

our hearts; may we be strong; may we move from fear—to God-given 

Dignity”.  
Metropolitan Boris Gudziak 

 

Last week’s parable assured us of God’s most tender parental understanding of our failures. The story leaves us in a warm 

loving hug. This Sunday, however, we face an image of Christ enthroned as an (old testament) King, rewarding the good and 

condemning the bad. The parable is scary. Humanity is reduced to 2 categories: am I a sheep or a goat? Don’t these creatures 

look the same? Don’t they graze together? Both groups in the parable were surprised by the Judge’s summation of their 

behaviour. Both could not recall encountering Christ, never mind helping him or not.  

Just as the parable of the prodigal son gave us a snapshot of God’s immeasurable love, so too this parable distills the Gospel 

mandate to help those in need. Indeed, if every human being cared for others, as Christ did, wouldn’t we have the Kingdom of 

Heaven:  “the kingdom prepared for you since the creation of the world”? 

At this time of crisis, with Russia intent on destroying Ukraine, our people, history, and culture—our Faith sustains us. With 

the rhythms of our hearts we continue to pray. Our prayer gives us the strength and courage to act, to speak out for justice, truth, 

peace. The Ukrainian Maidan—Revolution of Dignity—illuminated a marvel of caring cooperation and creative resistance to 

systemic corruption and greed. The events of this week call every person to act, consciously responding to the needs of others, 

consciously recognizing Christ in others and ourselves.    

Everyone we’ve spoken to in Ukraine this week have said that they feel the world’s prayers. They remain steadfast in 

gratitude and hope. Thank you to everyone for your unceasing prayers. 

 

Announcements: 

• During Great Lent we traditionally pray for all our deceased parishioners and loved ones during the Sorokousty service. 

The commemorative booklets with the names of your family and friends whom you wish to be commemorated are 

available by the icon at the back of the Church so that you may add any names necessary. Please take the booklet home 

and add the name(s) and return it to the basket on the table. 

 

PRAY FOR UKRAINE      PRAY FOR UKRAINE     PRAY FOR UKRAINE     PRAY FOR UKRAINE 

Tuesday, March 1 @ 10 a.m. Divine Liturgy 

Wednesday, March 2—a day of fasting and prayer for Ukraine proclaimed by Pope Francis 

 @ 11:30 p.m. Bible Study (ZOOM) 

   7 p.m. Moleben for Ukraine 

 

Birthday greetings to:       

Alexander Hamulak (27th), Ivanna Vasyukhnik and Fr. Myroslaw (28th), Timothy Bandura and Ksenia Herbut (March 1st), Beata 

Anisczyk and Mary Slipec (4th), and Natalia Yavorsky (5th).  

MNOHAYA LITA! 
 

Donations:  Feb. 20: Regular $ 2220. Koliada: $50.       Initial: $10.   Andrew’s Pence: $5. 

Thank you for your continued support! 

 


