Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Березня / March 27, 2022
Third Sunday of the Great Lent: Veneration of the Holy Cross
Неділя 3-тя Великого посту, Хрестопоклонна
Прп. Венедикта / Venerable Benedict
Heb. / Єв. 4, 14 - 5, 6
•
Mk. / Мк. 8, 34 - 9, 1
•
Голос/Tone 7
30 Березня - Середа - 5:30 в. - Хресна Дорога
March 30 - Wednesday - 5:30 p.m.- Stations of the Cross
31 Березня - Четвер - 9:30 р. - за мир в Україні March 31 - Thursday - 9:30 a.m.- for peace in Ukraine
1 Квітня - П’ятниця - 5:00 в. - Літургія Напе- April 1 - Friday - 5:00 p.m. - Liturgy of the Preредосвячених Дарів і Сорокоусти
Sanctified Gifts and Sorokousty
2 Квітня - Субота - 9:30 р.- +Аґафія Мер’яApril 2 - Saturday - 9:30 a.m. - +Agafia
вець офіра родини Олеский
Merjavec offered by Olesky family
5:00 в. - Недільна Літургія (Англ./Укр.)
5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy (Eng./Ukr.)
3 Квітня - Неділя - 8:30 р. - Вервиця
April 3 - Sunday - 8:30 a.m. - Rosary
9:00 р. - Божественна Літургія (Укр.)
9:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukr.)
10:30 р. - Божественна Літургія (Анг.)
10:30 a.m. - Divine Liturgy (Eng.)
Просимо молитися за хворих парафіян:
Please pray for their health:
Марія Внук, Мирося Сокілка, Лідія Крініцка,
Maria Wnuk, Lydia Krinicki, Myrosia
Феліція Телесніцка, Мирослава Катерина,
Kalich, Felicity Telesnicki, Myroslava
Стефанія Армстронґ
Kateryna, Stephanie Armstrong
________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Сорокоусти - поминальні відправи
за померлих у всі п’ятниці Великого Посту.
Книжечки-пом’янники у притворі церкви.
Візьміть Вашу книжечку, перегляньте -доповніть
і подайте з вашою пожертвою до священика.

Sorokousty - Remembrance services for the
deceased will be held weekly (on Friday) during
the Lenten period. Please update your family
books (pomyannyks) in the church, and give
them with your offering to the parish priest.

We thank the following donors who made extra contributions.
Хай Бог воздасть Вам сторицею, на Mногі і благі літа!
Tuchaj, Bogdan and Katerzyna
TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE.
Introducing Armstrong Funeral Home’s program to help support St. George the Great Martyr
Ukrainian Catholic Church. When you chose to make a prepaid funeral arrangement with
Armstrong Funeral Home the funeral home will deduct up to $500.00 from the total cost
of the funeral. A cheque for the donation amount up to $500.00 is then written to St. George’s
Church by the person making the arrangements. Armstrong’s will deliver the cheque to
the church and the church will issue that person a receipt for income tax purposes.
Please call Armstrong Funeral Home for info @ 905-433-4711.

The Sacrament of reconciliation (Confession) - please contact Parish priests.
Таїнство Покаяння (Сповідь) - контактуйте парафіяльних священиків.
Give to this charity providing urgent aid in Ukraine
The Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) https://cnewa.org/ca/donate/
!!! Area of greatest need: UKRAINE !!!
By mail: CNEWA Canada: 223 Main St. Box 80 Ottawa, ON K1S 1C4
Tel: (613) 738-9666; Toll-free: 1-866-322-4441
PARISH FAMILY PYSANKA DAY and FUND-RAISER FOR HUMANITARIAN
AID TO UKRAINE, organized by U.C.W.L.C. Branch #2, will take place on Friday,
April 15, 2022 at Lviv Hall from 10 a.m. to 2 p.m. Admission: $5.00 per person.
Participation will be limited to 100 persons. PRE-REGISTRATION IS REQUIRED
by April 3, 2022(e-mail Dobr. Connie at bobcon62@gmail.com.) The event will feature
demonstrations of the art of pysanka-writing, door prizes, a bake table, a Penny Auction
and sale of PASKAS and fresh BORSCHT prepared the ladies of Branch #1. Bring your
kistkas, if you have them, and your own eggs (preferably hardboiled). Dyes and other
supplies will be provided. A light lunch will be served. REGISTER EARLY TO AVOID
DISAPPOINTMENT! Masking mandates will have been lifted but participants
are welcome to wear masks for their own safety and comfort.
«Війна в Україні показує світові, що ніколи не можна видавати добро за зло, а зло за добро»,
- Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав
Ніколи не можна іти на компроміс зі злом. А байдужість до цього питання, до необхідності
відрізняти добро від зла, вбиває. І ми це сьогодні бачимо в нашій Батьківщині. На цьому
наголосив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав
у 30-й день війни рф проти України у своєму щоденному воєнному зверненні. На погляд
Глави Церкви, у сучасній культурі, яку називають культурою постправди, добро і зло
змішалося в одне. Люди не розуміють різниці між тим, що дає життя і що вбиває.
Часом створюється враження, що воля злого диктатора претендує на об’єктивну істину,
а народ, який стоїть за правду, можна мільйонами засудити на смерть.
Prayer of Saint Ephrem the Syrian
O Lord and Master of my life, keep from me the spirit of indifference
and discouragement, lust of power, and idle chatter. (prostration)
Instead, grant to me Your servant, the spirit of wholeness of being,
humblemindedness, patience and love. (prostration)
O Lord and King, grant me the grace to be aware of my sins and not to judge
my neighbour; for You are blessed, now and forever and forever. (prostration)

