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MARCH 23TH TO APRIL 20TH, 2016
23-ОГО БЕРЕЗНЯ ДО 20-ОГО КВІТНЯ, 2016

ХРЕСТОПОКЛІННЯ – ADORATION OF THE HOLY CROSS
VESPERS (as per bulletin)

SATURDAYS: 5:00 P.M.
EVE OF FEAST DAYS: 6:30 P.M.

CONFESSIONS:

SAT. NIGHTS BEFORE OR AFTER VESPERS
BEFORE 9:45 A.M. SUNDAY MORNING
BEFORE 9:30 A.M. ON FEAST DAYS
OR BY APPOINTMENT FOR OUR SHUT IN’S

DIVINE LITURGY:

SUNDAYS: 10:00 A.M.
FEAST DAYS: 9:30 A.M.

Гості, ласкаво просимо до нашої Катедри Св. Володимира. Будь ласка, приєднуйтеся до нас після
богослуження для спілкування в авдиторії. Якщо бажаєте стати частиною нашої громади, просимо
поговорити про це з отцем Василем.
Пояснення: лише православні християни, котрі належно підготовлені постом (не приймати їжі ані пиття
від опівночі), молитвою і сповіддю та були присутні під час читання Апостола і Євангелії, - можуть
приступати до прийняття Євхаристії (Св. Причастя).

Пам’ятайте . . .
Запрошуємо всіх наших парафіян на
Божественну Літургію що неділі: 10:00 рано.

СЛУЖБИ ВІД 23-ОГО БЕРЕЗНЯ ДО 20-ОГО КВІТНЯ, 2016
БЕРЕЗЕНЬ
Середа, 23-ого - 9:30 рано

- Літургія Раніш освячених Дарів в капдиці

Субота, 26-ого - 9:30 рано

- Англомовна Субота – св. Літургія Сорокоусти/Панахида

Недлія, 27-ого - 10:00 рано

- 2-га Неділя Великого Посту. Св. Григорія Палами. Євр. 1:10
2:3; Мк. 2: 1-12

Середа, 30-ого - 6:30 веч.

- Літургія Ранішосвячених Дарів
КВІТЕНЬ

Субота, 2-ого

- 9:30 рано

- Поминальна Субота – св. Літургія Сорокоусти/Панахида

Неділя, 3-ого

- 10:00 рано

- 3-тя Неділя Великого Посту. Хрестопоклонна.
Євр. 4:14-5:6; Мк. 8:34-9:1

Середа, 6-ого

- 6:30 веч.

- Літургія Ранішосвячених Дарів.

Четвер, 7-ого

- 9:30 рано

- Благовіщення Прес. Богородиці. Св. Літургія. Євр. 2:11-18;
Лк. 1:24-38. Служба в каплиці.

Субота, 9-ого

- 9:30 рано

- Поминальна Субота – Св. Літургія Сорокоусти/Панахида

Неділя, 10-ого

- 10:00 рано

Середа, 13-ого

- 6:30 веч.

- 4та неділя Великого Постую Прип. Іоана Ліствичника.
Євр. 6:13-20; Мк. 9:17-31
- Літургія Раніш освячених Дарів

Четвер, 14-ого

- 6:30 веч.

- Великий Канон Св. Андрія Критського

Субота, 16-ого

- 5:00 по об

- Велика Вечірня. Служба в каплиці

Неділя, 17-ого

- 10:00 рано

- 5-та Неділя Великого Посту. Прп. Марії Єгипетської.
Євр. 9:11-14; Мк. 10:32-45.

Середа, 20-ого

- 9:30 рано

- Літургія Раніш освячених Дарів. Служба в каплиці.
Чому ми нещасні

Я - Світло, а ви не бачите Мене.
Я - Шлях, а ви не йдете за Мною.
Я - Істина, а ви не вірите Мені.
Я - Життя, а ви не шукаєте Мене.
Я - Учитель, а ви не слухаєте Мене.
Я - Господь, а ви не коритесь Мені.
Я - ваш Бог, а ви не молитесь Мені.
Я - Ваш найкращий Друг, а ви не любите Мене
Якщо ви нещасні, то не звинувачуйте Мене.

SERVICES FROM 23TH OF MARCH TO 20TH OF APRIL, 2016
Wed. 23rd

- 6:30 p.m.

- Divine Liturgy of the Presanctified Gifts.

Sat. 26th

- 9:30 a.m.

- Soul Saturday. English Divine Liturgy with Panahyda

Sun. 27th

- 10:00 a.m.

- 2nd Sunday of Great Lent. St. Gregory Palamas.
Heb. 1:10-2:3; Mk. 2:3; Mk. 2:1-12.

Wed. 30th

- 6:30 p.m.

- Divine Liturgy of the Presanctified Gifts.
APRIL 2016

Sat. 2nd

- 9:30 a.m.

- Soul Saturday. Divine Liturgy/Panahyda

Sun. 3rd

- 10:00 a.m.

- 3rd Sunday of Great Lent. Cross Veneration.
Heb.4:14-5:6; Mk. 8:34-9:1.

Wed. 6th

- 6:30 p.m.

- Divine Liturgy of the Presanctified Gifts.

Thurs. 7th

- 9:30 a.m.

- Annunciation of the Most Holy Theotokos. Divine Liturgy.
Heb. 2:11-18; Lk. 1:24-38. Service in Chapel.

Sat. 9th

- 9:30 a.m.

- Soul Saturday. Divine Liturgy/Panahyda.

Sun. 10th

- 10:00 a.m.


- 4th Sunday of Great Lent. Ven. John Climacus.
Heb. 6:13-20; Mk. 9:17-31.
MEMORIAL DINNER FOLLOWING THE DIVINE LITURGY

In the Eastern Church, the various prayers for the departed have as their purpose praying for the repose of the departed,
comforting the living, and reminding the living of their own mortality and the brevity of this earthly life. For this reason,
memorial services have an air of penitence about them, and tend to be served more frequently during the four fasting
seasons.
If the service is for an individual, it is often held at the deceased's graveside. If it is a general commemoration of all the
departed, or if the individual's grave is not close by, the service is held in a church, in front of a special small, free-standing
"memorial table", to which is attached an upright crucifix and with a candelabra for the faithful to put lighted candles.
The deacon (or, if there is no deacon, the priest) swings the censer throughout almost the entire service, while all stand
holding lighted candles. Near the end of the service, during the final troparia, all, either extinguish their candles, or place
them in a candle holder by the memorial table. Each candle symbolizes the individual soul, which, as it were, each person
holds in his own hand. The extinguishing (or giving up) of the candle, at the end of the service, symbolizes the fact that
each person will have to surrender his soul, at the end of his life.
The service is composed of Psalms, ektenias (litanies), hymns and prayers. In its outline it follows the general order of
Matins and is, in effect, a truncated funeral service. Some of the most notable portions of the service are the Kontakion of
the Departed and the final singing of "Memory Eternal" (Slavonic: Vyechnaya Pamyat).
The memorial service is most frequently served at the end of the Divine Liturgy; however, it may also be served after
Vespers, Matins, or as a separate service by itself. If the service is held separately, there are readings from the Pauline
epistles and the Gospels, which are assigned by the day of the week; no readings, however, are assigned to Sunday
because Sunday should emphasize the resurrection of Christ rather than the departed.
Wed. 13th

- 6:30 p.m.

- Divine Liturgy of the Presanctified Gifts.

Thurs. 14th

- 6:30 p.m.

- Great Canon of St. Andrew of Crete.

Sat. 16th

- 5:00 p.m.

- Great Vespers. Service in Chapel

Sun. 17th

- 10:00 a.m.

Wed. 20th

- 9:30 a.m.

- 5th Sunday of Great Lent. St. Mary of Egypt. Heb. 9:11-14; Mk. 10:32-45.
- Divine Liturgy of the Presanctified Gifts. Service in Chapel

BEGINNING OF THE GREAT FAST (IN 3 PARTS)
March/April brings us the Lenten services that some of us attend faithfully in preparation for the celebration of the
Resurrection of our Lord Saviour, Jesus Christ. We are just beginning this journey and have approximately 6 weeks before
Easter we hope that you will take the time out of your busy schedules to attend at least a couple of these wonderful
extremely spiritual services.

Attend Church every Sunday as a Family and unite
with Our Lord in Holy Communion.

Fasting and Great Lent
THE TRIODION
Great Lent is the 40-day season of spiritual preparation that comes before the most important
Feast of the Christian year, Holy Pascha (which means “Passover” and is commonly called
“Easter”,). It is the central part of a larger time of preparation called the Triodion season.
The Triodion begins ten weeks before Easter and is divided into three main parts: three Pre-Lenten
weeks of preparing our hearts, the six weeks of Lent, and Holy Week. The main theme of the
Triodion is repentance—mankind's return to God, our loving Father.
This annual season of repentance is a spiritual journey with our Savior. Our goal is to meet the risen Lord Jesus, Who
reunites us with God the Father. The Father is always waiting to greet us with outstretched hands. We must ask
ourselves the question, “Are we willing to turn to Him?”
During Great Lent, the Church teaches us how to receive Him by using the two great means of repentance— prayer and
fasting.
A Man Fully Alive
Fr. Andrew Stephen Damick, originally posted on Roads From Emmaus
Sunday of St. Gregory Palamas
In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, one God. Amen.
Every single person, whether a man, a woman, or a child, has been given by God a deep, primal longing for Him.
We generally go through our days thinking of our desires for other things: I want breakfast. I want to sleep. I want to feel
loved. I want some coffee. I want to get through this day. I want to finish this project. I want to buy a house. I want a car
that won’t break down. I want to find someone who loves me. I want to be somebody. I want to make a difference. I
want to get out of this traffic. I don’t want to die.
But if we really start to think about any one of our desires—pick one, any one—then we will find
that they are fundamentally a desire for life. The desire for food is an obvious one, just like the
desire not to die. But even our desires for possessions are about desiring life—we think they will
help us feel alive, or at least that they won’t get in the way. A car that breaks down restricts my
life, but a good car will get me there. Even the desire for accomplishment or love are about our
desire for life.
But what is life, anyway? Is it simply to be animated, to be breathing and having our hearts beat
rather than to be stilled and lying in a grave? Is it getting everything we want? Is it to “be all you
can be”? Is it having a big list of accomplishments? Is it feeling safe, comfortable and secure? Is it
even feeling content?
Those things are not life, but they do all point to what life really is.
Let’s think back to that moment when God created mankind: At one point, God took dirt from the earth and fashioned it
into a man, into Adam. But Adam did not have life until God did something more than just shaping him. Adam became a
living soul when God breathed into him the breath of life (Gen. 2:7). And what is the “breath of life”? It is nothing less
than the very presence of God Himself. From the beginning, we were made to breathe God.

So why do we have this longing, this ache for life? Why do we always seem to want more? Why are we driven?
The reason why this desire for life is so driven and can even feel desperate at times is because of what Adam did with
this greatest of all gifts given to creation. Yes, it says nowhere in Scripture that when God made animals or plants or
rocks or even stars and planets that He breathed into them the breath of life. Only man received the breath of God
Himself. So what did Adam do? When he sinned, we could say that in some sense, he exhaled God. He expelled the
breath of life.
That is not to say, of course, that he succeeded in getting rid of God entirely from himself. God, in His mercy, remained
within Adam enough to continue to keep him essentially alive, moving, thinking, feeling and exercising free will. But all
of those functions came to be impaired, and Adam began to die. He also began to sin even more, because his free will
had become distorted.
And therefore began the hunger, a hunger that has now lasted for millennia, a hunger that consumes our entire race.
We hunger to regain the life that is the breath of God. Life—real life—is actually God. We call Him the “Giver of Life,”
and what He gives is Himself, His actual presence. If you have life at all, even incompletely, then you have God within
you.
And all of this is why we celebrate the man whom we remember today, on the Second Sunday of Great Lent. This man is
called St. Gregory Palamas [3], and he was the archbishop of Thessalonica in Greece for a number of years in the 14th
century, right around the same time that Geoffrey Chaucer was born, the man who wrote The Canterbury Tales.
But before he became an archbishop, Gregory was a monk on the holy mountain of Athos. During his time there and
also when he later became an archbishop, Gregory was involved in a controversy that cut straight to the heart of this
longing for life that all of us who are sons and daughters of Adam share.
At that time, there was a certain heretic named Barlaam, who was from the southern part of Italy, which was Greekspeaking at the time. Barlaam made the claim that the highest possible knowledge of God that anyone could have was
through the mind, that the philosophers knew God better than the prophets and even the apostles.
Gregory answered that the human mind, while a great gift from God, was not actually capable of the kind of intimate
knowledge and communion that Adam had received from God, that there was something much deeper, that the
Christian could actually know God and see Him with the heart, as a light shining in. And indeed, sometimes this heart
knowledge of God was so powerful and so pervasive that some people were actually seeing the light of God with their
physical eyes.
Isn’t that why we’re here? Don’t we want to see God? Aren’t we here not just to learn about God with our minds, but
truly to know Him with our hearts?
If I just study God but never really come to know Him—that is, if I know about Him, but don’t know Him—then am I
really experiencing that breath of life? Am I truly alive?
Another of our saints, who lived quite early on in the Church’s life, in the second century in what is now France—
Irenaeus of Lyons [4]—wrote that “the glory of God is a man fully alive.” And with that saying, all of the pieces fit
together. God’s breath, God’s life, God’s light—these are our experience of God’s glory. When God’s glory truly shines
into a man or woman or child, then that person becomes fully alive, because God’s glory is God.
That is what life is, brothers and sisters—it is to have an intimate, personal experience of God’s glory, of God. All the
other things we call “life” are really just reminders of our loss of that one thing needful—the glorious, life-giving breath
of God.
That’s what salvation is. That’s what the Church is. That’s what Christian life is. That’s what human life is. It is a struggle
to overcome our distorted wills, our distorted desires, so that we return to that perfect moment when the Holy Trinity
breathed into Adam’s nostrils the breath of life, that moment when the communion with the Creator was perfect.

So how do we do that? In the epistle reading for today [5], Paul asks us, “How shall we escape if we neglect so great a
salvation?” He by no means assumes that you can come here, fulfill a summary “obligation,” and then can say, “Yes, I’ve
got the breath of God back.” Salvation is something that can be neglected, and if neglected, we will not escape all that
the loss of the life given to Adam really entails—spiritual death, eternal death. Not ceasing to exist—no, for we will all
exist forever—but an eternal existence of continual dying, decay and distortion.
But St. Gregory Palamas gives us the key. He earnestly taught that ordinary people, just like you and me, could see the
divine light of God, could breathe the breath of God once more, if they will truly give themselves to prayer, to fasting, to
worship, to good works, to humility, to real change, to becoming the kind of people concerning whom others can truly
say, “Here is one in whom God lives, in whom God breathes. Here is one in whom I see God’s glory.” Are you such a
one?
The glory of God is a man fully alive.
To God therefore be all glory, honor and worship, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and ever, and unto
ages of ages. Amen.

Слово Святійшого Патріарха Філарета на свято Благовіщення
Written by Володимир Яцульчак Monday, 08 April 2013 11:32

7 квітня 2013 року, у неділю третю Великого Посту, Хрестопоклонну, свято Благовіщення Пресвятої Богородиці,
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звершив Божественну літургію у Володимирському кафедральному соборі.
Після прочитання Євангелія Святійший Владика виголосив проповідь.
Дорогі браття і сестри.
Сьогодні Православна Церква святкує Благовіщення Пресвятої Богородиці. Чому ця подія називається Благовіщенням? Від
слова блага вість. Блага вість від кого і кому? Насамперед блага вість Пресвятій Богородиці.
У чому полягала блага вість по відношенню до Пресвятої Діви?
Блага вість полягала в тому, що вона, а не хтось інший, повинна народити Спасителя світу. Тому для неї це була блага вість.
Чи тільки для Пресвятої Богородиці це блага вість? Ні, не тільки для неї, а й для всього людського роду. І ця блага вість
полягала в тому, що прийде нарешті довгоочікуваний Спаситель світу, Спаситель від гріха і від смерті людського роду.
Ми дуже часто говоримо про спасіння від гріха й смерті. Говоримо, а не усвідомлюємо, що це означає.
Що означає визволити людський рід від гріха й смерті?
Уявімо собі, що цього б не було. Не було пришестя Спасителя, а звідси, не було визволення від гріха й смерті. Жили б ми так,
як живемо зараз, чи ні? Атеїсти скажуть, що жили б і без Спасителя. А Церква каже – ні, не жили б ми так, як живемо зараз,
навіть у гріхах.
А як би ми жили? Жили б так, як жило допотопне людство. Коли серед всього людського роду знайшлась тільки одна праведна
людина – Ной зі своїм сімейством. А весь людський рід потопав у гріху. І нас би чекало отаке життя. А далі прийшла смерть,
яка б розлучила душу від тіла. Тіло зігнило б, а душа залишилась. Але якою була б ця душа? Душа була б такою, якою є злі
духи. Отаке життя чекало б людський рід, якби не прийшов Христос Спаситель. Тому людство чекало це пришестя. І чекало
5508 років, як свідчить Біблія. А все, що в Біблії – є правда.
Як бачите людство довго-довго чекало пришестя Спасителя. Тому коли архангел Гавриїл сповістив Пресвятій Діві Марії, що
прийшов нарешті довгоочікуваний Спаситель світу і що вона, а не хтось інший народить Його, то скажіть, блага це вість, чи не
блага? Блага та ще й яка.

Уявіть кожен із вас, що ви б були занурені у всі гріхи, які існують у світі. Що б ви відчували? Що, у вас на душі була б радість, чи
була б любов, чи мир? Нічого б цього не було. Тому блага вість була для всього людського роду.
Але як міг Син Божий, Творець всього світу з’єднатися з людською природою. Людська ж природа гріховна. Не тільки смертна,
а й заражена гріхом. Бог не може з’єднатися зі злом, не може з’єднатися з гріхом. Тому Бог приготував Собі Діву, яка була не
просто чистою, а як ми кажемо, Пречистою, тобто довершено чистою, в якій не було ніякого гріха.
Як Бог приготував такий чистий сосуд?
По-перше, вона народилася від неплідних Іоакима й Анни. Народилась в гріху, як народжується кожна людина. Бо пророк
Давид каже: «В беззаконнях я зачатий і в гріхах народила мене мати». Тому кожна людина, яка народжується від чоловіка й
жінки, хоч шлюб непорочний і святий, а зачинається в гріху. Тому й Діва Марія народилася від Іоакима та Анни в гріху. Це
означає, що первородний гріх перейшов і на неї. Своїх же особистих гріхів вона не мала. І не мала чому? Тому що вона, як ви
знаєте, з трьох років жила у Святому Святих у храмі Божому, у тому місці, куди первосвященик заходив тільки один раз на рік.
А вона там жила. Тобто жила в такому місці, де не було ніякого гріха. Вона не бачила гріха навколо.
У вас виникає питання: а як же вона жила, як годувалася? Спілкувалася вона з людьми чи ні? Вона спілкувалася з ангелами, бо
ангел приносили їй їжу, так само, як Господь годував єврейський народ манною. Тому вона, будучи вихована у Святому
Святих, не мала гріха.
Ця Пресвята Діва повинна стати матір’ю. І ось явився їй архангел, не в храмі, а в Назареті, де вона оселилася після того, коли
по закону вона не могла бути в храмі. А коли оселилась в Назареті, то повинна була вступити в шлюб, як кожна людина, яка
досягла такого віку. Але вона хотіла залишитись дівою. А тоді такого звичаю у єврейському народі не було. Тому Марія
заручилася зі старцем Йосифом, який не був її чоловіком, а був зарученим, хоронителем її дівства. Ось яке було призначення
Йосифа Обручника. Він тому й називається Обручником. Тому коли архангел явився Пресвятій Діві Марії в Назареті і сказав,
що від неї народиться син, вона була здивована. Чим? Як вона діва може народити дитину. Можливо це? Не можливо з точки
зору природних законів. Гавриїл же каже, що буде це.
Уявіть собі, що відбувається в душі Діви Марії, яка не мала гріха. Відбувається хвилювання думок, чи не є це така ж спокуса, як
спокуса Єви. Бо тоді явився диявол в образі змія, який сказав Єві: «будете богами, якщо з’їжте це яблуко». А тут архангел
Гавриїл каже: «народиш сина», а чоловіка нема. Тому у Діви Марії могла виникнути думки, чи не спокуса це. Тому питає: «як це
станеться». І архангел відповідає, як це станеться: «Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе». Тому, оскільки
це не від похоті чоловіка, народжене буде називатися святим, значить безгрішним. Отаку плоть безгрішну від крові Пресвятої
Діви і дією Святого Духа отримав наш Спаситель, Господь Ісус Христос.
Тому Ісус Христос єдина людина, Яка народилася в цьому світі без первородного гріха. Пресвята Діва з первородним гріхом,
тому вона Єлизаветі, своїй родичці, назвала своє майбутнє дитя своїм Спасителем: « і зрадів дух мій у Бозі Спасителі моїм».
Значить для неї Той, Хто народиться, буде її Спасителем. А Спасителем від чого? Від первородного гріха. Тому не праві
католики, які вчать, що Пресвята два Марія народилася непорочно, тому святкують непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії.
Непорочного зачаття не було. Було зачаття Пресвятої Діви таке ж, як і людей. Інакше, якщо вона народилася непорочно, то їй
не потрібен був Спаситель. А вона називає Його своїм Спасителем.
Народився Христос Спаситель безгрішний, у всьому нам подібний. Якщо Він безгрішний, а страждання і смерть є наслідком
гріха, тобто, там, де гріх, там обов’язково буде страждання і смерть. Якщо це так, то чому ж тоді безгрішний Христос страждав?
І якщо Він безгрішний, тому чому помер? Бо якби Адам не згрішив, то ні він би не страждав, ні людський рід не страждав би і
ніхто б не помирав. Чому ж тоді безгрішний Христос страждав і помер на хресті? Тому, дорогі браття і сестри, що Він гріхи наші
взяв не себе. Будучи безгрішний, взяв на себе наші провини.
Доказом того, що Він їх взяв, були Його страждання. Згадайте, як у Гефсиманському саду апостол Петро хотів захистити
Спасителя і ударив ножем архиєрейського слугу і відсік йому вухо. Христос йому сказав: «Поклади ніж свій у піхви. Ти думаєш,
що я не можу ублагати Отця і він дванадцять легіонів ангелів пошле і захистить мене?» Але Христос взяв це добровільно на
себе.

Ви, дорогі браття і сестри, зверніть на це увагу, чому в Гефсиманському саду Христос так страждав душею, що виходив не
просто піт, а кривавий піт. Уявіть собі, які це були страждання. Це були наші гріхи, які Він брав на себе. Вони принесли Йому
такі страждання. Він знав, що йде на розп’яття. На розп’яття йде не розбійник, а йде безгрішний. Тому ці страждання були
особливо тяжкими. Бо коли грішник страждає, то ці страждання природні для грішника, а для безгрішного це неприродне. А все,
що неприродне, тяжке. Тому Христос молився: «Якщо можна, щоб чаша ця пройшла» не тому, що Він не хотів йти на
страждання. Не думайте так. Тому що Він і прийшов у світ заради цих страждань. А чому ж Він казав Отцю: «Отче, якщо
можливо, нехай пройде мимо мене ця чаша»? Для чого? Святі отці пояснюють це так. Для того щоб увести в оману смерть,
диявола, щоб він не відійшов, щоб смерть не втекла від Нього. Бо якби смерть втекла від Христа Спасителя, Він би не помер. А
якби не помер, то й не переміг би смерть. Тому для того, щоб перемогти смерть, Йому обов’язково треба було померти. Тому
Він молився як людина, щоб диявол і смерть не втекли від нього. Так пояснюють святі отці.
Тому страждання, які ми сьогодні згадуємо теж, це заради нашого спасіння.
Дорогі браття і сестри, який висновок ми повинні зробити з цього? Бачите, який складний процес нашого спасіння. Наше
спасіння полягає у визволенні від гріха. Від смерті нас спаситель уже визволив, бо Він переміг смерть. І те, що ми, не зважаючи
на те, що смерть переможена, продовжуємо помирати, це тимчасове явище. Так само як і пришестя Спасителя 5508 років
чекало людство. А прийшло. Тому що у Бога слово правдиве. Так і по відношенню до воскресіння мертвих, яке обов’язково
буде. Як би атеїсти не відкидали, а воскресіння буде, це не від них залежить, а від Бога.
А ось визволення від гріха залежить і від Бога, і від нас. Тому все наше земне життя полягає в тому, щоб ми очищалися від
гріха. Яким чином? Виконували заповіді Божі. А виконуючи їх, робили добро, жили в любові, злагоді, мирі, не заздрили, не були
користолюбцями, не засуджували один одного, любили один одного, служили один одному. А коли грішили б, то є засіб
очищення – покаяння.
Ми зараз перебуваємо у дні Великого посту, час благоприємний для очищення від гріхів. Тому що все, що звершується в Церкві
за богослужінням, нагадує і закликає до покаяння і до очищення від гріхів.
Тому, якщо Господь Ісус Христос усмирив себе, будучи Творцем, став людиною, уявіть собі це приниження, то цей Бог не
залишить нас, якщо ми хочемо спасіння. Не залишить. Все залежить від нас. Хочемо, - можемо мати, а якщо не маємо
очищення, то тому, що не хочемо. Всіх закликає Господь до покаяння. Як він сказав, починаючи проповідь: «Покайтеся, бо
наблизилось Царство Боже». Тому всіх закликає. А хіба всі відгукуються? Не всі.
А ми, дорогі браття і сестри, повинні спасатися, тому що смерть прийде до кожного.
І нехай Господь наш Ісус Христос за молитвами Божої Матері допоможе нам очиститися від гріхів у дні великого посту.
Йому слава на віки віків.
Розшифрував Володимир Яцульчак

PARISH ANNOUNCEMENTS



Are your 2015/2016 Parish dues paid? Please check in the parish office if you have any questions.
Чи ви заплатили свої річні внески за 2015/2016 рік? Як ви маєте якісь запитання, просимо
звернутися до церковної канцелярії.









Ukrainian Self-Reliance League (T.Y.C.) meet the last Monday of every month at 7:00 p.m. in the T.Y.C.
Cultural Centre. New members are always welcome. Next meeting will be held on Monday, March 28th.
Contact Steve Stasiuk at 905-561-3642 for more information.
Товариство Українців Самостійників (ТУС) – збори – останнього понеділка кожного місяця о годині
7:00 вечором, в культурному центру.
St. Vladimir’s Church Choir – always welcoming new voices. We invite you to join the choir any Sunday!
For more information, please contact – Oksana Sushko at 289-337-4516.
Церковний Хор – завжди вітаємо нових співаків. Запрошуємо долучитися до хору в котру будь
неділю. Не має вимоги щоб перед тим бути присутньому на пробі. За інформаціями прошу
звернутися до Оксани Сушко – 289-337-4516.
Family Worship/ Youth Sunday – The tradition in our parish has been that the 1st Sunday of the month be
“Youth Sunday”. However, some families have requested that “Youth Sunday” take place on the second
Sunday of each month which coincides with our English service.
During the Sunday service our children will participate in holding candles, taking the collection, reading
the Epistle, singing in the church choir. Parents and grandparents are encouraged to bring their children,
grandchildren to church at the very least on Youth Sunday. Come find joy and reason to celebrate the
Divine Liturgy with us. See you all on Sunday, April 10th.
PASCHA FLOWERS COLLECTIONS
As in the past years, the sisterhood, is appealing to members of our Parish family, to generously donate
towards the Paschal Flowers Collection. These flowers will be adorning the “Tomb of
Christ” on Holy and Great Friday, and them for Pascha and throughout the festive
services. We will be collecting on the following days. - April 10th, April 17th, April 24th
Квіти для Плащаниці
Сестриці будуть приймати ваші пожертви на квіти для плащаниці по неділях – 10ого, 17-ого, та 24-ого квітня. За ваші щирі пожертви сестриці вам заздалегідь
щиро дякують.
On Sunday, March 6th our Ukrainian School celebrated the life of the Great Poet of Ukraine – Taras Shevchenko.
Over 85 people attended the concert in our parish center. Our Ukrainian School, which has an enrollment of 23
students, gave an outstanding performance. We congratulate the children and thank the teachers for preparing
them for the program.

Велика спасибі нашим рідношкільникам
6-ого березня наша рідна школа – діти та вчителі влаштували чудовий концерт вшановуючи
Тараса Григоровича Шевченка. Більше 85 присутніх були зачаровані виступом наших школярів. За
їхні труди ми їх хвалимо і їм дякуємо.
UWAC – LESIA UKRAINKA BRANCH – HAMILTON
As we begin preparing for Pascha spiritually and in our work at the Parish. The women’s association of
St. Vladimir’s are taking serious steps to ensure that our community has paska and babka for blessing
on Easter morning. We sold out of paska and babka’s at our Pysanka Bingo this past Wednesday and
will be making more on April 21st and 22nd. They will be available for sale on Pussy Willow Sunday. If you
would like to help with the baking, we look forward to seeing you on either of these days beginning
9:30 a.m. If you are not available to give us a hand on either of these 2 days, we call for donations of
your delicious home baking for the Easter Bake Sale on Pussy Willow Sunday. Thank you very much for
your anticipated generosity of time and labour. God Bless you!

ГАМІЛЬТОНСЬКА МІСІЙНА ОКРУГА
ВЕЛИКОПІСНІ БОГОСЛУЖЕННЯ – ПАСІЇ – 2016 року


27-ого Березня

- 5:00 веч.

- св. Софії Ватерлу
- Проповід: о. Михайло Пограничий
- Доповід: о. Павло Березняк



3-ого Квітня

- 5:00 веч.

- Св. Тройці – Лондон
- Проповідь: о. Мирослав Шмигельскій
- Доповідь: о. Михайло Пограничний



10-го Квітня

- 5:00 веч.

- Св. Юрія – Ст. Катеринс
- Проповідь – о. Василь Федів
- Доповідь – о. Василь Макаренко



17-ого Квітня

- 5:00 веч.

- Собор Св. Володимира, Гамільтон
-Проф. д-ра Олександара Саган (Шлях до Єдиної
Православної Церкви)



24-ого Квітня

- 5:00 веч.

- Св. Юрія, Грімзбі
-Проповідь – о. Василь Макаренко
-Доповідь – о. Василь Федів

PASSION SERVICES – 2016


27TH March

- 5:00 p.m.

- St. Sophia Church, Waterloo
- Sermon, fr. Pogranizny
- Lecture, fr. Berezniak



3rd April

- 5:00 p.m.

- Holy Trinity, London
- Sermon, fr. Shmegelsky
- Lecture, fr. Pogranizny



10th April

- 5:00 p.m.

- St. George’s, St. Catherine’s
- Sermon, fr. Fediv
- Lecture, fr. Makarenko



17th April

- 5:00 p.m.



24th April

- 5:00 p.m.

- St. Vladimir’s Sobor, Hamilton
- Lecture, Dr. Oleksander Sagan
PОМІSNА: The Path to an Independent Ukrainian Orthodox Church LECTURE BY PROF. OLEKSANDR SAGAN member of the
Advisory Council of the Department of Religious Affairs in the Ministry of Culture of Ukraine. Member of the Civic Advisory
Council for Cooperation with Religious Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. This lecture will be
delivered in Ukrainian (with translations)- Sunday, April 27th after our Passia Service. A Silver Collection will be taken.
- St. George’s, Grimsby
- Sermon, fr. Makarenko
- Lecture, fr. Fediv

D O N A T I O N S - January – March 20, 2016
JANUARY:
Kinar, Julia
Powers, Dr. Peter and Eugenia
Powers, Dr. Peter and Eugenia

Blaschuk, Angie
Didkowsky, Alexandra
Dudka, William & Tamara
Fedorczenko, Roccina
Gregorovich, Lesia
Werchola, Nina
Semeniuk, Jean Pierre & Luba
Seliwoniuk, Anne
Zalitack, Richard & Brenda
Klem, Frances

Choma, Darlene
Festeryga, Hon. Justice William & Doris
Halyk, Kenneth & Lesia
Huckalo, George, Alice & Family
Huckalo, George, Alice & Family
Kindraka, Alex & Margaret
Werchola, Nina
Petlura, Volodymyr & Luba
Senchuk, Taras & Natalie
Stasiuk, Stephan & Bernice
Strathdee, Barry & Nadia
Swidrovich, Rose
Weldrick, Victoria
Kay, Irene
Anonymous
Ball, Leanne
Ball, Leanne
Dousko, Katherine
Ivasyk, Vasyl & Halyna
Lypka, Halia
Peniuk, Nadia
Pohoreski, Anton & Mary
Prytula, Stephen
Parfeniuk, Dobr. Marion
Parfeniuk, Dobr. Marion
Sushko, Orysia
Yaremko, Rosalie
Zawalsky, Sylvia
Tkachenko, Mary Ann
Charuk, Jo-anna
Dousko, Katherine
Dousko, Katherine
Kalistchuk, Anastasia
Kit, Anna
Krawchenko, John & Iris

25.00
100.00
200.00
50.00
20.00
20.00
100.00
250.00
200.00
100.00
50.00
50.00
50.00

50.00
300.00
50.00
200.00
150.00
140.00
50.00
100.00
50.00
50.00
300.00
50.00
300.00
20.00
100.00
50.00
25.00
50.00
50.00
60.00
30.00
50.00
100.00
100.00
50.00
150.00
100.00
100.00
50.00
50.00
30.00
30.00
50.00
40.00
100.00

In memory -

Hanya Cirka
Maurice Klem
Maurice Klem

In memory -

Sister, Hanya Cirka

In memory -

George Werchola

In memory -

Maurice Klem

In memory In memory -

Renovation Fund
Church Carol
Church Carol

Donation to Choir
Church Carol
Donation to Choir
Church Carol

200 Church Carol/100 School
Church Carol
100 Church Carol/50 School
100 Church Carol/40 School
In memory -

Husband, Yurij

50 Church Carol/50 School
25 Church Carol/25 School
Church Carol
Church Carol
Church Carol
In memory -

Church Carol
Renovations -Stairs
Church Carol
Church Carol
Church Carol
Church Carol
Church Carol
Church Carol
Church Carol
Renovation Fund
Church Carol
100 Church Carol/50 School
Renovation Fund
In memory -

Sofia Schustyk

In memory -

Sister, Anne Holota
Brothers Peter, Rob & Bohdan
Hanya Cirka

In memory -

Yurij Werchola

In memory -

Renovations-Stairs
School Carol
Church Carol
Church Carol
Church Carol

Ukr. Women's Ass'n (Lesia Ukr. Br.)
Ball, Natalie
Buhay, Mykola
Disyak, Anatoly & Christina
Festeryga, Hon. Justice William & Doris
Evanetz, Victor & Eroslava
Hrabok, Mary
Hudyma, Vera
Ivasyk, Vasyl & Halyna
Jurychuk, Doreen
Kalistchuk, Anastasia
Kit, Anna
Kopiak, Peter & Mary
Okrainytz, Rose
Panasdir, Mary
Perozak, Hon. Judge Morris
Parfeniuk, Dobr. Marion
Senchuk, Ilya & Nadia
Shymlosky, Victoria
Strychowsky, Frank & Olga
Weldrick, Victoria
Wingerak, Elaine
Zawhorodny, Erika
Zawhorodny, Erika
Zawhorodny, Alex & Debra
Strychowsky, Bob
Taylor, John
Maksym, Mrs. P.
Babich, Louis & Natalie
Moorhouse, John
Rosizky, Walter & Donna
Weldrick, Victoria
Weldrick, Victoria
Taras Shevchenko Home Volunteers
Cholowsky, Tania
Currie, Howard & Yutta
Halyk, Lawrence & Olga
Hrabok, Mary
Parfeniuk, Dobr. Marion
Takacs, Geza & Alexandra
Takacs, Geza & Alexandra
Pukas, Yurij & Ludmilla
Ukr. Women's Ass'n (Lesia Ukrainka Br.)
Werchola, Nina

1,910.55
50.00
50.00
80.00
1,000.00
50.00
40.00
30.00
20.00
30.00
40.00
25.00
250.00
50.00
50.00
100.00
25.00
40.00
10.00
10.00
20.00
70.00
100.00
20.00
100.00
40.00
20.00
10.00
200.00
250.00
100.00
250.00
50.00
100.00
5,000.00
100.00
100.00
100.00
200.00
40.00
40.00
20.00
25,000.00
50.00

Apartment Reno
Church Carol
Church Carol
Church Carol
Renovations -Stairs
Church Carol
Church Carol 20/20 School
Church Carol
Church Carol
Church Carol 20/10 School
School Carol
School Carol
Church Carol
Church Carol 20/30 School
Church Carol

Kinar, Julia
Branthaven Lakeview Inc.
Hluchaniuk, Iris
Kalistchuk, Anastasia
Kit, Anna
Migus, Lucy

25.00
45,000.00
50.00
50.00
50.00
100.00

Renovation Fund

In memory -

Hania Cirka (Gregorovich)

School Carol
School Carol
Church Carol
Church Carol
School Carol
Church Carol 50/20 School
In memory -

Husband, Ivan

In memory -

Father, Ivan Zawhorodny

In memory -

Maurice Klem

Church Carol
Church Carol
Church Carol
Church Carol

Church Carol 50/50 School
Church Carol
Church Carol
In memory -

Parents, Husband & Daughter
Maurice Klem

In memory -

Sons - Glen & Paul

In memory -

Hania Cirka
Yurij Werchola
Yurij Werchola

In memory -

Renovation Fund
Church Carol
Renovation Fund
Renovations -Stairs

In memory In memory -

Renovation Fund
In memory -

Husband Yurij, and
Parents Andrey & Lidia

In memory -

Husband, Walter
Yurij Werchola
Yurij Werchola
George Yaremko

In memory In memory -

Renovation Fund

In memory -

Petrov, Igor & Yevgenia
Ruzhetska, Orysya
Hawrish, Joanne
Pidkowich, Mary
Bohdaniw, Joan
DeSantis, Daniel & Dianne
Parfeniuk, Dobr. Marion
McArthur, Dean & Helen
Moorhouse, John
Festeryga, Hon. Justice William & Doris
Makarenko, Rev. William & Dobr. Larysa
Evanetz, Victor & Eroslava
Ball, Natalie
Rosizky, Walter & Donna
Chmilenko Christina
Kinar, Julia
Senchuk, Taras & Natalie
Zalitack, Richard & Brenda
Zawhorodny, Alex & Debra
Baryski, Ernie
Buhay, Mykola
Dziuba, Klaudia
Dziuba, Klaudia
Festeryga, Hon. Justice William & Doris
Gerula, Peter & Anna
Donec, Martha
Harmidarow, Leocadia
Kolkin, Mary
Kubrak, Jennie
Siamro, Roman & Sonia

100
50
50
25
50
100
100
50
750
50
50
50
50
50
50
25
50
25
50
100
100
30
20
141.61
40
100
20
150
100
100

Renovations-Stairs
Outreach Program

Renovation Fund

In memory -

Hania Cirka Gregorowich
Dobr. Olha Pawlyshyn
Maurice Klem
Parents

Spring Fund Raiser
Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation Fund

In memory -

Wife, Olga

In memory -

Parents: Arch Warlaam &
Dobr. Paulina Dziuba

In memory -

Husband Michael &
Father Pantelemon

In memory -

Husband

In memory -

Father, Boris Krawchuk 14 yr repose

In memory -

Husband, Ivan

In memoryIn memoryIn memory -

Church Carol
Renovation -Stairs

Renovation Fund
Renovation Fund
Renovation – Stairs

The clergy, parish council and parishioners of St. Vladimir’s Sobor extend their heartfelt thanks to the Board
of Directors and membership of the Taras Shevchenko Home for the Aged
for their generous donation in sponsoring the publication of our parish bulletins.
May God bless your excellent work on behalf of our seniors.

For information on apartment availability, please call
Fran Smith, Property Manager – 905-548-8505, or
John Mykytyshyn, President – 905-547-2414

