
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    13.03.2022                                                  СЛАВА НА ВІКИ!  

1-а неділя Великого посту—неділя Православ’я (5-ий глас) 

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

Молимося за Україну 

Цього року наша великопісна медитація буде 

зосереджена на Божественній Літургії. Чи знаємо ми, що 

відбувається або що це означає, коли ми приходимо до 

церкви по неділях? Відколи почався COVID, можливо ми 

відвідували Божественну Літургію віртуально, або, 

можливо, ми втратили звичку. Відколи Росія жорстоко 

напала на Україну, дехто вперше відчуває потребу 

відвідати Божественну Літургію, можливо, не знаючи 

чому. 

Протягом наступних тижнів ми будемо уважніше придивлятися до цієї служби, тому що Великий піст – 

це наша підготовка до Пасхи, а кожна Божественна Літургія – це святкування Пасхи: нашого нового життя у 

Христовому воскресінні. Тому ми не постимо в неділю і не стаємо на коліна під час Божественної Літургії. 

Ми збираємося разом з надією та вдячністю. З грецької слово Літургія означає громадська робота. Справді, 

ми сходимося докупи, щоби бути разом; спільно молитися за все людство; зустріти Христа посеред нас (“Де 

двоє чи більше зберуться в моє ім’я, там я є”). 

Ми охрещені в нашій родині української греко-католицької віри і тому, як і всі родини, ділимося їжею: 

поживою, яка підтримує нас і дає нам силу. У центрі Божественної Літургії є Євхаристія, яка нагадує про 

Тайну Вечерю, де Христос, пізнавши, що Його шлях Любові веде до Його зради і смерті, не відступив, а 

прийняв Своїх послідовників. Ставши перед ними на коліна, Він омив їм ноги. 

Христос страждав і помер, показуючи нам, що автентичне людське життя живеться один для одного. На 

Божественній Літургії ми всі приходимо до столу Христового як рівні — слуги один одному і всім людям. 

Ми знаємо, що живучи як Христос, ми не уникаємо страждань, але маємо силу та мир через Любов. Доброю 

новиною Пасхи є віра в те, що смерть – це не кінець, і що вся любов, яку ми подарували, продовжується в 

людяності, якою ми поділилися. 

На кожній Божественній Літургії, як і на сімейних зустрічах, ми чуємо історії, які приземляють нас і 

надихають бути найкращими. Цієї неділі, в Посланні до євреїв, Павло пише про жахливі переслідування 

людей віри. Ми чуємо це в той час, коли сьогодні наші земляки українці переживають не менш жахливі 

обставини. Павло порівнює цих невинних жертв із Мойсеєм, який вирішив бути зі своїм поневоленим 

народом, а не погодився на розкоші єгипетського принца. Мойсей не побачив “землі обітованої”, але вивів 

свій народ із рабства на шлях свободи. 

Сьогодні Україну переслідують, бо вона символізує людську гідність і бажання жити вільно. Паралелі 

чітко зрозумілі. Павло каже нам, що, як і євреї, ми (та й вільний світ) є бенефіціарами страждань України. 

Їхня невинність розкриває зло, яке руйнує їхнє життя та дім. Вони відкривають шлях іншим, нам, щоби 

жити в Любові; стояти з ними у Христі за добро, гідність, свободу. Беручи участь у Літургії, ми 

продовжуємо молитися за наших сестер і братів в Україні, і за мудрість допомагати їм всім чим тільки 

можемо. 

Тому й ми, . . . біжімо витривало до змагання, що призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, 

засновника й завершителя віри, який, замість радости, що була перед ним, витерпів хрест, не 

звертаючи уваги на сором, і возсів праворуч Божого престолу.  (до Євреїв 12:1-2) 

 

МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ           МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ         МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ 
середа, 15-го березня—10-а рано сорокоусти 

11:30 Біблійна група (через ZOOM) 
п'ятниця, 17-го березня—6-а вечером Літургія напередосвячених Дарів 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:   

Дмитро Черниш (14-го), Андрій Гриновець і Джесі Бавман (15-го), Ігор Лука і Стефанія Павельчак (16-го),  

і Олексій Грищенко (19-го). 

Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ:   6-го березня: $ 805.      Благодійний фонд клеру: $25.  Україні: $5,610.            

Переслано на допомогу Україні: $ 16,000. 

 



Щиро дякуємо за вашу щирість



GLORY TO JESUS CHRIST!                     13.03.2022                                                GLORY FOREVER! 

1st Sunday of Great Lent—Sunday of Orthodoxy (tone 5) 

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

 We pray for Ukraine 

This year our Lenten meditation will focus on the Divine 

Liturgy. Do we know what goes on or what it means 

when we come to church on Sundays? Since COVID, we 

may be attending virtually, or maybe we’ve gotten out of 

the habit. Since Russia has brutally attacked Ukraine, 

some, for the first time, feel a need to attend Divine 

Liturgy, perhaps without knowing why.  

 

Over the next few weeks we’ll look more closely at this service, because Great Lent is our preparation for Easter, and 

every Divine Liturgy is a celebration of Easter: our new life in Christ’s resurrection.  That’s why we don’t fast on Sundays 

and why we do not kneel during the Divine Liturgy. We come together in hope and gratitude. From the Greek, the word 

Liturgy means public work. Indeed we come together to be together; to pray collectively for all humanity; to meet Christ 

among us (“Wherever 2 or more gather in my name, there am I”).  

We have been baptized into our family of the Ukrainian Catholic Faith and so, like all families, we share food: 

nourishment, that sustains us and gives us strength. The Divine Liturgy centres on the Eucharist, which recalls the Last 

Supper where Christ, recognizing that His path of Love was leading to His betrayal and death, did not back away, but 

embraced His followers. Kneeling before them, He washed their feet.    

Christ suffered and died, showing us that a full human life is lived for each other. At the Divine Liturgy we all come to 

Christ’s table as equals—servants to each other and all human beings. We know that living as Christ, we don’t escape 

suffering, but have strength and peace through Love. The good news of Easter is the faith that death is not the end, and 

that all the Love we have given continues in the humanity we have shared.  

At every Divine Liturgy, as at family gatherings, we hear the stories that ground us and inspire us to be our best selves. 

This Sunday in Paul’s letter to the Hebrews, he writes of the horrific persecution of people of faith. We hear this while our 

fellow Ukrainians are undergoing equally horrific circumstances today. Paul compares these innocent victims to Moses, 

who chose to be with his enslaved people rather than accepting the luxuries of an Egyptian prince. Moses did not see the 

“promised land” but he led his people out of slavery onto the path of freedom.  

Today Ukraine is persecuted because it represents human dignity and the desire to live freely. The parallels are clear. 

Paul tells us that, like the Hebrews, we (and indeed the free world) are the beneficiaries of Ukraine’s suffering. Their 

innocence reveals the evil that destroys their life and home. They make the way clear for others, for us, to live in Love; to 

stand with them in Christ for goodness, dignity, freedom. As we take part in the Liturgy, we continue to pray for our 

sisters and brothers in Ukraine, and for the wisdom to help in any way we can. 

“Therefore . . . let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder 

and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the 

shame and is seated at the right hand of the throne of God.” (Hebrews 12:1) 

 

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

Wednesday, March 15 @ 10 a.m. Sorokousty 

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

Friday, March 17 @ 6 p.m. Liturgy of Presanctified Gifts 

 

Birthday greetings to:       

Dmytro Chernysh (14th), Andrew Hrynovets and Jessie Bauman (15th), Ihor Luka and Stefania Pawelczak (16th),  

and Oleksiy Gryshchenko (19th). 

MNOHAYA LITA! 
 

Donations:  March 6: Regular $805. Clergy Benevolent Fund: $25          For Ukraine: $5,610. 

Sent for Ukraine: $16,000. 

Thank you for your continued support! 

 

   

 


