Щоб забезпечити фінансове здоровя нашої парафії пропонуємо,
щоби всі парафіяни склали свої пожертви на парафії через програму
«Заздалегідь Одобрені Пожертви» (PAR)
Що це значить—PAR?
Подібно, як більшість з нас у теперішній час користується заздалегідь
одобреними оплатами за всякі довги, позики тощо, так зв. Pre-authorized
Remittance, таким самим чином і Ви можете постійно і полідовно складати свої
пожертви на парафію.
Яка буде користь?
1. Навіть, якщо Ви не зможете бути в церкві, Ви автоматично складаєте свій дар
любови на парафію, і парафія скористає з постійної фінансової стабільности,
маючи засоби для покриття необхідних витрат.
2. Зручність: не потрібно щомісячно виписувати чеки, чи шукати готівку, щоб
покласти в конверт – все це буде здійснено автоматично з Вашого банкового
рахунка.
Як це робиться?
1. Заповніть чистий бланк у церковній канцелярії і долучіть до нього чистий чек
свого банкового рахунку, написавши на ньому “VOID” .
2. Віддайте чи передайте цей заповнений бланк і “VOID” чек дижурному в
канцелярії і парафіяльна адміністрація приипильнує закінчення цього процесу.
In order to secure the financial health of our parish we strongly encourage all faithful
members to join our Pre-Authorized Remittance (“PAR”) Program
What is PAR?
Just as most of us pay our bills by pre-authorized remittance, the PAR program allows
us to donate to our church consistently through automatic debits directly from our bank
ac-count.
What are the benefits?
1. Even when you’re away, you maintain your commitment to the church, and the
parish benefits from an increase in overall financial stability, allowing for regular
expenditures.
2. Convenience: no writing cheques each month, or finding cash for your weekly envelope – its all done automatically for you.
How to get Involved:
1. Fill in the authorization form in the church office, and attach a VOID cheque from
your account.
2. Provide the authorization form and void cheque to the church office. The parish will
look after processing the form.
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Страдальна Мати

The Mournful Mother

(Великопісна пісня)

(Lenten Hymn)
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Страдальна мати
під хрестом стояла,
стала ридати
в сльозах промовляти:
Ой Сину, Сину,
за яку провину
переносиш нині
тяженьку годину
на хресті?
Я тебе купала
гіркими сльозами,
як малим ховала
перед ворогами.
А нині плачу,
бо Тебе вже трачу,
вже тя милий сину
більше не побачу
Сину мій.

Beneath the cross,
there stood a Mother crying.
Shedding tears of sorrow
while her son was dying:
O Son, my Son,
for what great transgression
must You bear this trying
hour of oppression
on the Cross?
With bitter tears how
lovingly I bathed You
When You were a mere child,
from what foes I saved You.
But now You leave me,
and my heart so grieves me,
for my dearest Son,
no longer will I see Thee,
O my Son.

17-го березня 2019 р.Б.
Cлава Ісусу Христу! Слава на віки!
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. Св. Герасима, що на Йордані.
Відслужимо Літургію Св. Василія Великого о год. 10-ій рано. Молитви
Літургії Св. Василія, коли інакші від молитв Літургії Св. Івана, знаходяться у
правій колонці літурнійного молитвослова, 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.
Вечірня з нагоди Неділі Православ’я.
Цього року відслужимо
Вечірню Неділі Православ’я о год. 6-ій вечером, у Катедрі Св. Володимира,
при 400 Bathurst St., у Торонто. Після служби відбудеться прийняття з
пісними перекусками. Запрошуємо всіх вірних до участі.
П’ятниця, 22-го - 2-га п’ятниця Великого Посту.
Свв. 40 Мучеників
Севастійських. Буття. 5:32-6:8, Прип. 6:20 - 7:1; Євр. 12: 1-10, Мі. 20: 1-16.
“Садочок Благочестя.” Відслужимо Св. Літургію Ранішосвячених Дарів о
год. 10 рано.
Субота, 23-го березня. 2-га субота Великого Посту, Задушна Субота. Євр.
3: 12-16; Сол. 4; 13-17; Мк. 1: 35-44; Ін. 5; 24-31. Мч. Кодрата і тих, що з ним.
Відслужимо Св. Літургію 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 список імен або
граматку отцеві перед Літургії.
Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по-обіді.
Неділя, 24-го - Друга Неділя Св. Великого Посту, Св. Григорія Палами.
Голос 2. Євр. 1: 10 - 2:3; Мк. 2: 1-12. Апп. з 70-ти Архипи й Філімона.
Відслужимо Літургію Св. Василія Великого о год. 10-ій рано. Після відпусту
Літургії відслужимо Панахиду за спокій душі бл. п. Катерини Симаховської з
нагоди 6-ої річниці її упокоєння. Після Панахиди запрошуємо всіх присутніх
до кімнати “Зустріч” під церквою на каву, обід, і співдружжя.
Відслужимо “Пасії” о год. 6-ій вечером у церкві Св. Анни, при 525
Morrish Rd., у Скарборо. Після служби всі присутні запрошені до церковної
залі на пісну вечерю й духовну бесіду. Заохочуємо всіх вірних до участі.

March 17th, 2019 A.D.
Glory to Jesus Christ! Glory forever!
Sunday, the 17th - First Sunday of Lent, “Sunday of Orthodoxy.” Tone 1.
Heb. 11:24-26, 11:32-12:2; Jn. 1: 43-51. Ven. Gerasimus 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.
Sunday of Orthodoxy Vespers will be served at 6 PM at St. Volodymyr
Cathedral, 400 Bathurst St., Toronto. Following the service there will be an
informal reception with lenten refreshments.
Friday, the 22nd - 2nd Friday of the Great Fast. Forty Holy Martyrs of Sebaste.
Gen. 5:32-6:8, Proverbs 6:20 - 7:1; Heb. 12: 1-10, Mt. 20: 1-16. “Saints and
Strollers.” The Litugy of the Presanctified Gifts will be served at 10 AM.
Saturday, the 23rd - 2nd Saturday of the Great Fast, “Soul Saturday.” Heb. 3:
12-16; Thess. 4; 13-17; Mk. 1: 35-44; Jn. 5; 24-31. Martyr Quadratus and those
with him. The Divine Liturgy 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 Memorial service are asked to pass their
list of names or memorial booklet on to Father prior to the Liturgy.
Great Vespers will be served at 5 PM.
Sunday, the 24th - 2nd Sunday of the Great Fast, Commemoration of St.
Gregory Palamas. Tone 2. Heb. 1: 10 - 2:3; Mk. 2: 1-12. St. Sophronius,
Patriarch of Jerusalem. The Divine Liturgy of St. Basil the Great will be served at
10 AM. Immediately following the Liturgy we will serve the Panakhyda for the
repose of the soul of +Katherine Simachowskyi on the occasion of the 6th
anniversary of her repose. Following the Panakhyda everyone is invited to the
Fellowship Room for lunch and coffee.
Passia will be served by the clergy of our Toronto Deanery at St. Anne’s
Church in Scarborough. The service will begin at 6 PM, and will be followed by a
lenten meal with spiritual talk. The service and talk will be offered in Ukrainian.

