
ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ!                       29.1.2023                            СЛАВІМО ЙОГО! 

Неділя Закхея (глас 8) 

1 Тимотея 4:9-15; Лука 19:1-10. 

     “Вже надходить час прощання між нами…”    

  Багато думок, почуттів і спогадів охопили нас відтоді 

як повідомив про наш відхід з парафії. Нам приємно 

було бути частиною цієї християнської спільноти: ви 

вірні діти Божі! Отже, хоча багато з вас висловлювали 

тривогу та занепокоєння щодо майбутнього парафії, 

майбутнє у ваших руках, тому що ви були і продовжуєте 

бути відкритими для того, щоби Святий Дух провадив 

вами. З нами Бог! 

   Ми хочемо залишити вам коротку цитату Папи Бенедикта XVI:  

“[Julian of Norwich] зрозуміла центральне послання для духовного життя:  

Бог є любов, і тільки якщо людина відкривається цій любові, цілковито і з 

повною довірою, і дозволяє цій любові стати для людини єдиним провідником у 

житті, що все трансформується, справжній мир і справжня радість знайдені, 

і людина може їх випромінювати”.  

Випромінюймо цю любов і дозволяймо їй постійно змінювати нас! 

 
Дякуємо вам за те, що ви є частиною нашої подорожі віри  

та свідками присутності Бога в нас і серед нас. 

o. Мирослав, Маруся і Александра 

 
 

  24 лютого 2023 року в усіх єпархіях та екзархатах Української Греко-Католицької Церкви 

в усьому світі буде проведено день посту, молитви та милостині. Таку ініціативу від імені 

Синоду Єпископів проголосив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ. 

  24 лютого мине рік від початку повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України. 

За рішенням єпископів УГКЦ, уся Церква цей день проведе в пості, молитві і творенні діл милосердя. 

Цього дня о 12:00 за київським часом на «Живому телебаченні» розпочнеться 12-годинний 

молитовний марафон, який об’єднає у молитві всіх вірних на всіх континентах. До посту немає 

окремих приписів — ідеться про обмеження і самодисципліну відповідно до можливостей кожного 

вірного. 

  «Нехай цей день стане для нас нагодою комусь вчинити добро: сумного потішити, нагого 

одягнути, змерзлого зігріти, голодного нагодувати», — пояснив Блаженніший Святослав, говорячи 

про потребу не тільки постити та молитися, а й чинити милосердя. 

  «У цьому часі жертвуймо свої духовні зусилля і наші молитви за перемогу українського народу 

в цій нерівній борні, а також за наше військо», — закликав Глава УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 

МОЛІМСЯ                             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   

 

Можна в залі в підвалі церкви взяти свої посвідки за дотації на 2022 рік. Щиро дякую! 

НИНІ: Просимо на каву після Літургії 

Цього тижня: вівторок до п’ятниці 10:00 рано Божественна Свята Літургія  

 Якщо хто бажає щоби о. Ярослав прийшов з Йорданською водою прошу записатися при вході 
 

УВАГА! Від неділі 5-го лютого Свята Літургія в неділі почнеться о год.  9:30 рано 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ: 

Давид Копачинський (31-го) і Анна Карпець (3-го) 

Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:  19 і 22.1.23: $1,240.      Конверти: $50.      Коляда: $30.   Особливе: $65.      

Щиро дякуємо! 

 



CHRIST IS BORN!      29.1.2023                   LET US GLORIFY HIM! 
Sunday of Zaccheus (8th tone) 

1 Тимотея 4:9-15; Лука 19:1-10. 

   Let us radiate that love  

and allow ourselves to continually be transfigured by it! 

    There are many thoughts, feelings, and memories which have 

encompassed us since informing you of our departure from the parish. We 

have enjoyed being part of this Christian community: you are faithful 

children of God! Although many of you have expressed anxiety and worry 

about what the parish’s future holds, the future is in your hands because 

you have been and continue to be open to the guidance of the Holy Spirit. 

God is with us!  

  We leave you with a short quotation from Pope Benedict XVI:  

“[Julian of Norwich] understood the central message for spiritual life: God is love and it is only 

if one opens oneself to this love, totally and with total trust, and lets it become one’s sole guide in 

life, that all things are transfigured, true peace and true joy found and one is able to radiate it.”  

Let us radiate that love and allow ourselves to continually be transfigured by it! 

Thank you for being part of our faith journey and witnessing God’s presence in and among us. 

Fr. Myroslaw, Marusia, and Aleksandra 

 

February 24th 2023 will be a day of fasting, prayer and charitable acts in every eparchy and 

exarchate of the Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC) throughout the world. Patriarch 

Sviatoslav announced this initiative in the name of the Synod of Bishops of the UGCC. February 24th 

marks one year since the start of russia’s full-scale war against Ukraine.  The bishops resolved that our 

entire Church would spend this day in prayer, fasting and good deeds. A 12-hour marathon of prayer 

will begin at 12:00 noon (Kyiv time) on the station “Zhyve Telebachennia” uniting in prayer all the 

faithful on every continent.  

The fast carries no rules: the goal is self-discipline and restraint specifically befitting every  

individual.    

“Let this day be an opportunity for us to act kindly towards another: bring comfort to someone 

grieving, clothing to someone in need, warmth to someone cold, food to someone who is hungry”, 

explained Blazhennishyj Sviatoslav, speaking of the need for, not only prayer and fasting, but also acts 

of kindness. 

“At this time let’s dedicate our spiritual strength and prayers for the triumph of Ukrainian people and 

our troops in this unequal battle”, entreated our Patriarch.    
UGCC Department of Information 

        

PRAY                                 PRAY FOR UKRAINE                                       PRAY   

Your income tax receipts for 2022 are now available for pickup in the church basement. 

Thank you for your generosity! 

TODAY: Please come down after Liturgy for coffee 

THIS WEEK: Tuesday to Friday 10:00 a.m. Divine Liturgy 

 If you would like Fr. Yaroslav to visit you with Jordan water: sign up sheets at entrances 

 

PLEASE NOTE: Commencing Sunday, Feb. 5 Divine Liturgy on Sundays begins at 9:30 a.m. 
 

BIRTHDAY GREETINGS:  

David Kopachynsky (31st) and Anna Karpets (3rd) 

Happy Birthday! 

 

DONATIONS:    

 Jan 19 &22: $1,240.      Envelopes: $50.      Koliada: $30.    Special needs: $65. 

Thank you for your continued support! 

 


