Financial Support for our Parish.
Successful Parishes are financially healthy because their members practice
proportional giving. In this way those who enjoy a higher income give more, those
with a lower income give less. We encourage all our parishioners and adherents to
commit to a program of proportional giving by donating a minimum of 2.5% of their
annual gross income—one hour of work per 40 hour work week—to the parish.
Unless your income is near or below the poverty line please consider giving 2.5% of
your gross income to St. John’s whether as a lump sum, in 12 monthly installments,
or 52 weekly installments. This is a total amount, including all types of donations—
for membership, in memoriam, koliada, etc. We encourage our parishioners to
submit their donations using post-dated cheques, or to make use of our PAR
program. Let us honour God by giving back to Him a portion of what He has given
to us!
How much is a 2.5% donation? Скільки пожертва 2.5% встановляє?
If I make/якщо заробляю:
My donation would be/моя пожертва буде:
$20,000 annually
$500 per year or $41.66 per month
$30,000 річно
$750 річно або $62.50 місячно
$40,000 annually
$1,000 per year or $83.33 per month
$50,000 річно
$1,250 річно або $104 місячно
$60,000 annually
$1,500 per year or $125 per month
$75,000 річно
$1,875 річно або $156.25 місячно
$100,000 annually
$2,500 per year or $208.33 per month
Фінансова Підтримка для Парафії.
Успішні Парафіяльні Громади досягають фінансову стабільність через те, що
їхні парафіяни й прихожани складають свої пожертви пропорційно до своєї
зарплати. Таким чином, ті, що більше заробляють, жертвують більше, і ті, що
менше заробляють, менше жертвують. Заохочуємо всіх парафіян і прихожань
починати особисту програму пропорційної жертвенності, жертвуючи 2.5% із
загального прибутку—одна година праці через тиждень—нашій парафії. Якщо
Ваш загальний прибуток не є близько або під загальноприйнятним рівень
убогості, просимо Вас молитовно міркуватися, чи не могли б жертвувати 2.5% із
загального прибутку до нашої дорогої парафії, або одинм чеком, або потрошки
кожного місяця або кожного тижня. Загальна сума включає всі пожертви—за
членство, поминальні, коляда тощо. Заохочуємо парафіян користуватися постдатованими чеками, або користуватия з нашою програмою “PAR” (Заздалегідь
Одобрені Пожертви). Покажуємо нашу вдячність Богові, віддаючи Йому
частину того добра чим Він нас поблагословив!
Love Christ! Love the Church! Love each other!
Полюбімо Христа! Полюбімо Церкву! Полюбімо один одного!
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Lenten Prayer
C

M

Y

CM

MY

CY

of St. Ephraim the Syrian
O Lord and Master of my life!
The spirit of sloth, despair, lust of
power and idle talk grant me not.
(prostration)
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Grant rather the spirit of chastity,
humility, patience and love to me,
Your servant.
(prostration)
Yes, Lord and King! Grant me to
see my own sins and not to judge
my brother, for You are blessed
unto the ages of ages.
(prostration)
We say this prayer with prostrations
every weekday during lent at the end of
our morning and evening prayers.

Великопісна Молитва
Св. Ефрема Сирійського
Господи і Владико життя мого,
духа лінивства, безнадійности,
владолюбства і пустомовства не
дай мені!
(земний поклін)
Духа ж чистоти, симренности,
терпеливости й любови даруй
мені, рабу Твоєму/рабі Твоїй.
(земний поклін)
Так, Господи Царю, даруй мені
бачити провини мої і не
осуджувати брата мого, бо Ти
благословен єси на віки віків.
Амінь.
(земний поклін)
Промовляємо цю молитву з поклонами
на великопісні будні дні зразу після
ранішних і вечірніх молитов

Благословення для Побудови

March 10th, 2019 A.D.

Благословення для побудови і церемонія так зв. groundbreaking відбудуться в
понеділок, 29-го квітня о год. 11 рано, зразу після Літургії. Ласкаво просимо!

Glory to Jesus Christ! Glory Forever!

Просимо парафіян, які зацікавлені служити на оргкомітеті цієї події повідомити
о. Богдана не пізніше Неділі. 10-го березня.
Просимо парафіян які зацікавлені служити на комітеті про користування залі
повідомити др. Славченка не пізніше 17-го березня.

Sunday, the 10th - Cheese-fare Sunday, Sunday of Forgiveness. Tone 8. Rm.
13: 11-14:4; Mt. 6: 14-21. St. Tarasius. The Divine Liturgy will be served at 10
AM. Immediately after Liturgy we will serve the Panakhyda for the repose of the
soul of +George Harach on the occasion of the 40th day of his repose. Following
the Panakhyda everyone is invited to the Fellowship Room for lunch and coffee.
Forgiveness Vespers will be served at 6:30 PM. All parishioners are
encouraged to attend this beautiful and deeply meaningful service.
Monday, the 11th - Clean Monday, First day of the Great Fast (Lent). We will
readCompline with the Great Penitential Canon of St. Andrew of Crete at 6:00 PM.
Tuesday, the 12th - Clean Tuesday. We will read Compline with the Great
Penitential Canon of St. Andrew of Crete at 6:00 PM.
Wednesday, the 13th - Clean Wednesday. We will read Compline with the Great
Penitential Canon of St. Andrew of Crete at 6:00 PM.
Thursday, the 14th - Clean Thursday. We will read Compline with the Great
Penitential Canon of St. Andrew of Crete at 6:00 PM.
Friday, the 15th - Clean Friday. Genesis 2: 20-3:30; Proverbs 3: 19-34. St. Job,
Metr. of Kyiv. The Divine Liturgy of the Presanctified Gifts followed by Lenten
Prayers for the Dead (“Sorokousty”) will be served at 9:30 AM. Parishioners
wishing to have their deceased loved ones commemorated at the Panakhyda are
asked to pass their list of names or memorial booklet on to Father before Liturgy.
Saturday, the 16th - Great Vespers will be served at 5 PM this evening.

Blessing and Groundbreaking
The blessing and groundbreaking ceremony for our new hall will be on Monday, April
29th, immediately after Liturgy at 11 AM. Please plan to attend.
Parishioners who are interested in serving on a committee to organize this event are
asked to contact Fr. Bohdan no later than Sunday, March 10th.
Parishioners who are interested in serving on a “Hall Use” committee are asked to
contact Dr. Paul Slavchenko no later than March 17th.

Sunday, the 17th - First Sunday of Lent, “Sunday of Orthodoxy.” Tone 1.
Heb. 11:24-26, 11:32-12:2; Jn. 1: 43-51. St. Gerasimos of the Jordan. The Divine
Liturgy of St. Basil the Great will be served at 10 AM. Please note that the priest’s
prayers for St. Basil’s Liturgy, where they differ from the prayers of St. John’s
Liturgy, are found in the right-hand, red-shaded column of our pew books.
Immediately following the Liturgy we will serve the Panakhyda for the
repose of the soul of +Mykola Pidlysny on the occasion of the 1st anniversary of
his repose. Following the Panakhyda everyone is invited to the Fellowship Room
for lunch and coffee.

10-го березня 2018 р.Б.
Cлава Ісусу Христу! Слава на віки!
Неділя, 10-го - Сиропусна Неділя, Неділя Прощення. Голос 8. Рм. 13:
11-14:4; Мт. 6: 14-21. Св. Тарасія, Архиєп. Царгородського. Відслужимо Св.
Літургію о год. 10-ій рано. Після відпусту Літургії відслужимо Панахиду за
спокій душі бл. п. Юрія Гараха з нагоди 40-го дня його упокоження. Після
Панахиди запрошуємо всіх присутніх до кімнати “Зустріч” під церквою на
каву, обід, і співдружжя.
Відслужимо Вечірню Всепрощення о год. 6:30 ввеч. Щиросердечно
запрошуємо всіх парафіян до участі.
Понеділок, 11-го - Перший день Св. Великого Посту. Співаємо великий
покаянний канон Св. Андрія Критського з поклонами о год. 6:00 вечером
Вівторок, 12-го - Чистий Вівторок. Співаємо великий покаянний канон Св.
Андрія Критського з поклонами о год. 6:00 вечером
Середа, 13-го - Чиста Середа. Співаємо великий покаянний канон Св. Андрія
Критського з поклонами о год. 6:00 вечером
Четвер, 14-го - Чистий Четвер. Співаємо великий покаянний канон Св.
Андрія Критського з поклонами о год. 6:00 вечером
П’ятниця, 15-го - Чиста П’ятниця. Буття 2: 20-3:30; Приповістей. 3: 19-34.
Св. Іова, Митр. Київського. Відслужимо Літургію Ранішосвячених Дарів з
Панахидою (“Сорокоусти”) о год. 9:30 рано. Сповідь від 9:00 рано. Якщо
бажаєте, щоб отець поминав Ваших спочилих рідних під час поминальних
богослужень, прошу Вас передати граматку отцеві перед Літургії.
Cубота, 16-го - Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій вечером.
Неділя, 17-го - Перша Неділя Св. Великого Посту, Неділя Православ’я.
Голос 1. Євр. 11:24-26, 11:32-12:2; Ін. 1: 43-51. Прп. Герасима, що на Йордані.
Відслужимо Літургію Св. Василія Великого о год. 10-ій рано.
Просимо
зауважити, що священичі молитви Літургії Св. Василія знаходяться у правій
колонці літурнійного моливтвослова, на червоному тлі.
Після відпусту Літургії відслужимо Панахиду за спокій душі бл. п.
Миколи Підлісного з нагоди першої річниці його упокоєння. Після Панахиди
запрошуємо всіх присутніх до кімнати “Зустріч” під церквою на каву, обід, і
співдружжя.

Lenten Men’s Monastery Trip
Parish men are invited to participate in a pilgrimage
to St. Gregory Palamas Monastery in Perrysville,
Ohio, from Monday, April 15th through Thursday,
April 18th. St. Gregory’s is a men’s monastery of the
Greek Orthodox Archdiocese of the USA. While
there we will participate in the Liturgical services,
help with the monastic obediences, reflect and relax.
Parish men who are interested are asked to inform Fr.
Bohdan no later than Sunday, March 31st.
For more information you may contact Fr. Bohdan
and/or visit the monastery web-site at:
http://sgpm.goarch.org/Monastery/

2019 Parish AGM
St. John’s Annual General Meeting took place on February 10th. We congratulate
the following parishioners, who were elected to the parish council for this year:
President: Dr. Paul Slavchenko
Vice-President: Natalie Prychitko
Secretary: Gregory Hooper
Treasurer: Rosemary Prentice
Financial Secretary: Tania Fabricius
Maintenance Supervisor: Jerry Prusinski
Members at Large: Anna Kobilaski, Ruta Dimitrovas, Lucy Ireland, Lynda Tripp
Trustees: Rita Sidorkiewicz, Val Choloniuk, Tamara Nelipa
Auditors: John Stezik, Oksana Osoblyvets, Vlad Savchenko
At the meeting our parishioners unanimously voted to proceed with the construction
of our new parish hall. The blessing and ground-breaking ceremony is scheduled for
Monday, April 29th (Bright Monday). Please plan to attend, and continue to pray for
the success of this project.

Practical Counsels for the Great Fast
These are concrete suggestions about what to do during the special weeks of Great Lent:
Turn off the television, radio, home entertainment system, mp3 players, computer games,
etc. for the entire time, unless only for serious and spiritually uplifting content. . . this is no
time for mere “recreation” or mindless entertainment.
Do not visit, go on vacation, or move about just for the sake of it. Keep useless talking to a
minimum. Do only necessary business, good works, and Christian actions
Examine your life in all of its aspects: family, work, society, politics, economics, values,
desires. . . in terms of the life and teachings of Jesus Christ.
Question yourself with respect to love, truth, honesty, purity, humility, peace, forgiveness,
justice, mercy, hungering and thirsting for God, wisdom, knowledge.
In the name of Christ, forgive all who have offended you, and ask forgiveness of others. If it
will not be embarrassing to others, or misinterpreted as a “holier than thou” act, make this
forgiveness and asking of forgiveness as concrete as possible. Visit, make a phone call, write
a letter. . .
Give a good donation of money to others: to the Church, to the poor, to some social or
educational work. Tell no one what you have done. Ask no gratitude. Do not advertise it.
Fast strictly all the time. Eat no meat, as the basic absolute minimum. Keep the fast as
prescribed by the church (no meat, fish, eggs or dairy products - or oil or wine except on
Saturday and Sunday and a few feast days) unless you have a blessing from your spiritual
father or confessor to mitigate the fast on account of the difficulty of your work or medical
problems. Even then, avoid any luxury. . . there are “fasting” meals which should make
anyone blush for his self-indulgence! Again, tell no one; do not advertise; do not judge
others who may not be fasting as you are.
Pray at home at least one fixed time each day. Choose a brief rule of prayer, but keep it
faithfully.
Read the Gospel in a similar, brief but regular way. Follow the Church’s calendar of
readings; or, perhaps, read one complete Gospel through, plus the following readings: a) the
First Letter of St. John; b) St. Paul’s letter to the Romans, chapters 12 - 14; c) The Gospel of
St. Matthew, chapters 5 - 7; d) The Gospel of St. John, chapters 14 - 17.
Use the time you would ordinarily spend on recreational activities to attend the Lenten
weekday Church services as much as possible.
Be faithful to the Gospel of Christ in every word, act and thought - even the smallest.
(Adapted from “What the Church Fathers Say About. . .” by George W. Grube)

Практичні Поради на Великий Піст
Пропонуємо конкретні поради, що робити протягом особливих тижнів Великого посту.
На цілий час Великого пoстy вимкнути телевізор, радіо, фонограф, програвач,
комп’ютерні ігри тощо, бо це не просто час на «дозвілля» чи безглузду розвагу... хіба що
в разі це щось серйозного і духовно надихаючого змісту.
Ради цього не наносіть візитів, вакацій, або не переїжджайте з місця на місце.
Стримуйтеся до мінімуму з непотрібними розмовами. Виконуйте лише необхідні справи,
сумлінно працюйте і чиніть християнські вчинки.
У світлі життя і вчення Ісуса Христа проекзаменуйте своє життя у всіх його аспектах:
родинному, діловому, суспільному, економічному, смисловому, пристрасному...
Поставте перед собою запитання щодо любові, правди, чесності, чистоти, смиренності,
спокою, прощення, справедливості, милосердя, голоду і спраглості Божої правди,
мудрості і знання.
В ім’я Христа простіть всім, хто образив або скривдив вас, і прощення просіть в інших.
Якщо це не буде бентежливо чи обтяжливо для інших або неправильно зрозумілим
іншими як дія «святіший від тебе», простіть і просіть прощення настільки конкретно,
наскільки це можливо. Відвідайте, потелефонуйте, напишіть листа...
Щедро пожертвуйте на: церкву, для бідних, на відповідну суспільну чи релігійновиховну ціль. Не розголошуйте про свій вчинок. Не сподівайтеся на подяку. Не
рекламуйте цього.
Весь час строго дотримуйтеся посту. Як основа абсолютного мінімуму - не їжте м’яса.
Дотримуйтеся посту як приписано церквою (не дозволяється м’яса, риби, яєць чи
молочних продуктів, або олії чи вина крім субот і неділь та ще декількох постових днів)
хіба що з уваги на важку працю чи з причини поганого здоров’я маєте дозвіл від
духовного отця або отця сповідника на пом’якшення посту. І навіть тоді, уникайте
вишуканості ... бо є великий вибір «пісних» страв, які не підходять духові посту. І знову
ж таки не розказуйте нікому; не розголошуйте; і не судіть інших, котрі не можуть
постити так як це робите ви.
Принаймні кожного дня дома моліться у певний час. Виберіть собі коротке молитвне
правило, але ретельно дотримуйтеся цієї постанови.
Таким самим способом коротко, але регулярно читайте Св. Євангеліє. Користуйтеся
церковним календарем, як путівником, що і коли треба читати; або прочитайте одне
Євангеліє повністю і ще наступні читання: а) Перше послання Св. Івана; б) Послання
Св. Ап. Павла до Римлян, розділи 12-14; в) Євангеліє від Св. Матвія, розділи 5- 7;
Євангеліє від Св. Івана, розділи 14 -17.
Час, який ви зазвичай витрачали б на розваги, використовуйте, якщо можливо, на участь
у щотижневих церковних Великопісних службах.
Будьте вірні Євангелію Христа в кожному слові, в кожному ділі, і думці – навіть у
найменших.
(Взято зі «Що кажуть про це Св. Отці...», Джордж В. Ґрубе)

