
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    6.03.2022                                                  СЛАВА НА ВІКИ!  

Неділя сиропусна (4-ий глас) 

до Римлян 13:11-14:4; Матея 6: 14-21 

Молимося за Україну 

Ніч майже закінчилася; день майже настав. Тож 

відкинемо вчинки темряви й одягнемося в броню 

світла. До Римлян 13:12 
Цього тижня ми розпочинаємо Великий піст, готуючись до найбільшого зі 

свят – Великодня, перемоги світла над темрявою, життя над смертю. 

Щороку ми готуємося, заглиблюючись у власні душі, щоб налаштувати наше сприйняття вчення Христа: 

чи дозволяю я Любові керувати моїми вчинками, моєю істотою, чи я привчив/привчила себе до її (Любові) 

вимог? 

Під час Великого посту ми стикаємося з реальністю Хреста: втілена доброта закатована і вбита. 

Ми розмірковуємо про життя, яке показав Христос: невпинне співчуття до скривджених, маргіналізованих 

чи страждаючих; невпинна жага до справедливості, рівності та гідності. 

Ми разом зі світом з жахом спостерігаємо, як “вчинки темряви” атакують Україну. При цьому з подивом і 

благоговінням ми бачимо, як Україна “одягає броню світла”. Наша Батьківщина, країна нашого 

походження, дивиться в обличчя дияволу і не піддається а стоїть на захисті справедливості, рівності та 

гідності. Україна стоїть на захисті своїх дітей і своїх предків. Це є Любов. 

У цю неділю прощення ми згадуємо про заклик Папи Франциска (у Fratelli Tutti), що пробачити не 

означає прийняти кривду: це означає, що ми засуджуємо зло і діємо, щоби зупинити його, не даючи 

ненависті поглинути нас. 

Кожен із нас у певній якості може зробити свій внесок у підтримку України: говорити правду у своїх 

колах спілкування; наскільки можливо підтримувати зв’язок з тими, хто живе в Україні; підтримувати один 

одного в наших спільнотах; пожертвувати час/кошти; чесно розмовляти з дітьми та молоддю; залишатися 

об’єднаними; бути добрими; молитися, молитися, молитися. Де є любов, там і Бог; це наш “броня світла”. 

 

Я не можу зробити 

світ мирним 

Я не можу зупинити танки 

від ревіння по дорогах 

Я не можу запобігти необхідність 

дітям ховатися в бункерах 

Я не можу переконати новини 

перестати перетворювати війну на відеогру 

Я не можу заглушити звуків бомб, 

які розривають квартали 

Я не можу перетворити керовану ракету 

в букет квітів 

Я не можу зробити так, щоби найманець 

мав краплю співчуття 

Я не можу переконати послів 

перестати грати ‘правду чи сміливість’ 

Я не можу змінити напрям кулі снайпера, 

котра перетворить дружину на вдову 

Я не можу відвернути те, що країна 

перетворюється на попіл і уламки 

Я не можу зробити нічого з цього 

єдине, що я можу зробити 

це любити людину, яку я зустріну 

без будь-яких умов чи зобов’язань 

любити ближнього свого так безстрашно,  

що це розпочне ланцюгову реакцію, котра 

тягнутиметься від одного горизонту до 

іншого 

Я не можу змусити, щоби наступив мир у світі, 

але я можу стати силою миру у світі 

тому, що іноді все, що потрібно, 

це одна запалена свічка у темряві 

щоби почати рух 

 

“Господи, зроби мене свічкою 

заспокоєння у цьому світі 

дозволь мені горіти миром” 

~ John Roedel 

 

МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ 

понеділок, 7-го березня: початок Великого посту (Великої Чотиридесятниці) 
  10-а рано Велика постна утреня 
середа, 9-го березня—10-а рано сорокоусти 

11:30 Біблійна група (через ZOOM) 
п'ятниця, 11-го березня—6-а вечером Літургія напередосвячених Дарів 

В слідуючу неділю, перша Великого посту, благословляємо ікони.  
Якщо бажаєте прошу принести до церкви і покласти на столик котрий буде при тетраподі. 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:   

Лідія Гербут (6-го), Тома Ґрасер і Данило Луай (7-го), Іванка Козак (9-го), Петруся Павелко (12-го). 

Многая літа! 

ПОЖЕРТВИ:   27-го лютого: $ 400.00       Андріїв гріш: $50. Україні: $3,336.       Всі пожертви в січні: $8,040. 

 Клюб сейньорів: $1,500  Відділ ЛУКЖК: $5,000. 

Щиро дякуємо за вашу щирість

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                     6.03.2022                                                GLORY FOREVER! 

Cheesefare Sunday (tone 4) 

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

 We pray for Ukraine 

The night is nearly over; the day is almost here. So let us 

put aside the deeds of darkness and put on the armour of 

light. 
Romans 13:12 

This week we begin Great Lent, preparing for the feasts of feasts—Velykden’—

Easter, the victory of light over darkness, life over death. Each year we prepare by 

delving into our own souls to tune our reception of Christ’s teaching: Do I let Love 

guide my actions, my being, or have I inured myself to its (Love’s) demands?   

During Lent we face the reality of the Cross: goodness incarnate tortured and killed. 

We reflect on the living that Christ illustrated: unremitting compassion for those wronged, marginalized or suffering; 

unremitting passion for justice, equality and dignity.     

We, together with the world, watch in horror as “the deeds of darkness” descend on Ukraine. At the same time, with 

wonder and awe, we see Ukraine “put on the armour of light”. Our homeland, our country of heritage, looks in the face of 

the devil and does not succumb but stands in defence of justice, equality and dignity. Ukraine stands in defence of her 

children and her forbears. This is Love.   

On this forgiveness Sunday we recall Pope Francis’s appeal (in Fratelli Tutti) that to forgive does not mean accepting a 

wrong: it means we condemn the evil and act to stop it without ourselves being consumed by hatred.  

Everyone of us in some capacity can contribute to support Ukraine: speak out the truth in our circles of communication; 

stay in contact as much as possible with those in Ukraine; support each other in our communities; donate time/funds; 

speak honestly to children and youth; stay united; be kind; pray pray pray. Where there is love, there is God; this is our 

“armour of light”.  

 

I can’t make  

the world peaceful  

I can’t stall tanks 

from roaring down roads 

I can’t prevent children  

From having to hide in bunkers  

I can’t convince the news to  

stop turning war into a video game 

I can’t silence the sound of bombs  

tearing neighborhoods apart 

I can’t turn a guided missile  

into a bouquet of flowers 

I can’t make a warmonger  

have an ounce of empathy  

I can’t convince ambassadors  

to quit playing truth or dare 

I can’t deflect a sniper’s bullet 

from turning a wife into a widow 

I can’t stave off a country being 

reduced to ash and rubble  

I can’t do any of that  

the only thing I can do is love the next person  

I encounter without any conditions or strings  

to love my neighbor so fearlessly that 

it starts a ripple that stretches from one horizon to the 

next  

I can’t force peace on the world  

but I can become a force of peace in the world  

because sometimes all it takes 

is a single lit candle in the darkness  

to start a movement  

“Lord, make me a candle of comfort in this world  

let me burn with peace” 

~ John Roedel

 

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

Monday, March 7 Beginning of Great Lent @ 10 a.m. Lenten Matins 

Wednesday, March 8 @ 10 a.m. Sorokousty 

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

Friday, March 10 @ 6 p.m. Liturgy of Presanctified Gifts 

Next Sunday, the first Sunday of Great Lent we will be blessing icons at the end of Liturgy. 

Please bring items for blessing and place them on the table beside the Tetrapod. 

 

Birthday greetings to:       

Lida Herbut (6th), Thomas Grasser and Daniel Lyayi (7th), Yvonne Kozak (9th), Patricia Pawelko (12th). 

MNOHAYA LITA! 
 

Donations:  Feb. 27 Regular $ 400. Andrew’s Pence: $50.   For Ukraine: $3,336.  Total donations in JANUARY: $8,040. 

 Senior’s Club: $1,500. UCWLC Branch: $5,000. 

Thank you for your continued support! 

 

   

 


