
+ + + Загальна Інформація + + +  
Свята Літургія – що-неділі о год. 10 рано, і по святах о год. 9:30 рано.  
Вечірня – щосуботи о год 5:00 ввеч., і напередодні великих свят о год. 6:30 ввеч.  
Сповідь: Ісповідувати свої гріхи можна в Таїнстві Покаяння кожної неділі, чи свята 
перед Літургією (від 9:00 до 10:00 зранку), або перед чи після Вечірньої Служби 
напередодні неділі чи свята. А також в будь-який інший день за домовленістю із 
священиком.  
Святе Причастя: Причащатись Святих Таїнств Христових за Літургією потрібно як 
найчастіше, попередньо ісповідувавши свої гріхи в Таїнстві Покаяння і належно 
приготовившись до Причастя через виконання Молитовного Правила. За додатковими 
поясненнями, будь-ласка, звертайтесь до настоятеля в будь-який час  
Подавання Записок “За Здоров’я” і “За Упокой”: Ви завжди можете подати записки з 
іменами ваших сродників і помолитись за їх здоров’я і благополуччя чи за упокій 
померших під час Літургії. Запишіть імена і передайте до Вівтаря перед Літургією для 
попереднього поминання імен спочатку за Проскомидією а потім і за Літургією.  
Церковні Треби: Ви завжди можете замовити Треби: Молебні, Панахиди, Освячення, 
Хрещення, Вінчання, Похорон тощо, попередньо домовившись із священиком про час і 
місце. Якщо вам потрібна додаткова інформація відносно Церковних Треб і їх 
призначення, звертайтесь до настоятеля за поясненями.  

+ + + General Information + + +  
The Divine Liturgy is served on Sundays at 10 AM, and on Feast Days at 9:30 AM  
Vespers is served at 5:00 P.M. on Saturdays and 6:30 on the eve оf feasts  
Confession: You may always confess your sins in the Holy Mystery of Repentance before 
Liturgy on Sundays or Feast Days (between 9:00 - 10:00 AM), as well as before or after 
Vespers the evening before Liturgy. You may also arrange to confess your sins on any other 
day by appointment with the parish priest.  
Holy Communion: Orthodox Christians are encouraged to receive Holy Communion as 
often as possible, after having prepared themselves by fulfilling the prayer rule, fasting, and 
confession. For additional information about receiving Communion ask your parish priest. 
According to our pious Orthodox tradition we approach for the Holy Mysteries regularly and 
often, for the forgiveness of our sins and the healing of our spiritual and physical illnesses.  
Prayers “For Health” and “For Repose”: You can always request of the church prayers for 
health or for the repose of the departed by writing down their names and passing this list to 
the Altar before Liturgy for commemoration at the Proskomedia and during the Liturgy.  
Special Services: In time of special needs you can always request special services, such as: 
Service of Thanksgiving; Requiem/Panahyda for the departed; Blessings; Baptism; Wedding; 
Funeral, House Blessings, and other services by appointment with your parish priest. For 
additional information regarding Special Church Services and what they are for, please 
contact your parish priest. 
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Страдальна Мати  
(Великопісна пісня)   

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.  

The Mournful Mother  
(Lenten Hymn)  

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.  



March 24th,  2019 A.D. 
Glory to Jesus Christ!  Glory Forever! 

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, Patr. of 
Jerusalem.  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 +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. 
Monday, the 25th.  Our “Introduction to Orthodoxy” series continues this evening 
with a presentation entitled “The Crosses We Must Bear.”  We begin with Compline 
at 6:30 PM, followed by the presentation and discussion from 7 till 8:15 PM.  
Everyone is welcome, parishioners and non-parishioners, Orthodox and non-
Orthodox alike 
Wednesday, the 27th - 3rd Wednesday of the Great Fast.  Ven. Benedict of Nursia.  
Gen. 7: 6-9; Proverbs 9:12-18.  The Litugy of the Presanctified Gifts will be served 
at 10:00 AM.  Confession from 9:30 AM.   
Saturday, the 30th - 3rd Saturday of the Great Fast, “Soul Saturday.” Heb. 10: 
32-38; Thess. 4; 13-17; Mk. 2: 14-17; Jn. 5; 24-31.  St. Patrick, Enlightener of 
Ireland. 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 this evening. 
Sunday, the 31st - 3rd Sunday of the Great Fast, of the Holy Cross.  Tone 3. 
Heb. 4: 14 - 5:6; Mk. 8: 34-9:1.  St. Cyril Abp. of Jerusalem.  The Divine Liturgy 
of St. Basil the Great will be served at 10 AM. 
 Passia will be served by the clergy of our Toronto Deanery at St. Demetrius 
Sobor in Etobicoke.  The service will begin at 6 PM.  



24-го березня  2019 р.Б. 
 Cлава Ісусу Христу!  Слава на віки! 

Неділя, 24-го - Друга Неділя Св. Великого Посту, Св. Григорія Палами.   
Голос 2. Євр. 1: 10 - 2:3; Мк. 2: 1-12.  Св. Софронія, патр. Єрусалимського.  
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. 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. 
Середа, 27-го - 3-я середа Великого Посту.  Прп. Венедикта Нурсійського. 
Буття. 7: 6-9; Прип. 9:12-18.  Відслужимо Св. Літургію Ранішосвячених Дарів 
о год. 10-ін рано. Сповідь від 9:30 рано.  
Cубота, 30-го - 3-я субота Великого Посту, Задушна Субота.  Євр. 10: 32-38; 
Сол. 4; 13-17; Мк. 2: 14-17; Ін. 5; 24-31. Св. Патрикія, Просвітителя 
Ірландського. 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 вечером. 
Неділя, 31-го - Третя Неділя Св. Великого Посту, Поклоніння Хреста.   
Голос 3.  Євр. 4: 14 - 5:6; Мк. 8: 34-9:1.  Св. Кирила, Архиєп. Єрусалимського. 
Відслужимо Літургію Св. Василія Великого о год. 10-ій рано.  
 Відслужимо “Пасії” о год. 6-ій вечером у Соборі Св. Дмитрія, при 3338  
Lake Shore Blvd., у Етобіко. 
Транспорт до Церкви. Шукаємо волонтерів які би бажали допомогти іншим 
парафіянам тримати живий зв’язок з Церквою і поділитися нашою радістю в 
Христі.  Якщо Ви потребуєте транспорт до Церкви, або можете когось повезти, 
просимо Вас сконтактуватися з Володимиром Савченком або особисто, або 
електронною поштою, vladimir.savchenko@outlook.com. 

Сповідь і Причастя для старших і 
немічних. Благочестиві православні 
християни звичайно сповідаються й 
причащаються під час Великого 
Посту.  Просимо наших старших чи 
немічних парафіян які не можуть 
приїхати до церкви і бажають 
сповідатися й причащатися перед 
Пасхою, дзвонити, до о. Богдана.  
Він радо приїжджає до них у 
зручний час сповідати й причащати. 

Благословення для Побудови 

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

Confession and Communion for the 
elderly and infirm.  During Lent 
Orthodox Christians traditionally 
a p p r o a c h f o r C o n f e s s i o n a n d 
Communion.  All elderly or infirm 
parishioners who are not able to attend 
Church are encouraged to contact Fr. 
Bohdan to arrange a convenient time so 
that he might confess and commune 
them in their house, nursing home, or 
in the hospital.  

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. 

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/ 

mailto:vladimir.savchenko@outlook.com
mailto:vladimir.savchenko@outlook.com
http://sgpm.goarch.org/Monastery/
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Святе Причастя 
Підготовляючись  до  прийняття  Св.  Причастя,  перший  крок  –  це  Св. 
Сповідь.  Наша  сповідь  повинна  бути  щира  і  відверта.  Ми  повинні  мати 
відчуття правдивого і глибокого жалю  за вчинені  гріхи, і тверде бажання 
покаятися,  а  це  означає  змінити  своє  життя,  наблизитися  до  Бога, 
відректися від гріховної поведінки і вчинків,  замінити їх чеснотливими. 
Перед Сповіддю ми повинні бути з усіма в мирі, не в гніві.  

До прийняття Св. Причастя, ми звечора повинні постити (це значить нічого не їсти і не 
пити, принаймні, від опівночі), побожно провести вечір, а це бути в церкві на Вечірні, 
читати  духовні  тексти,  тощо.  Можемо  також  починати  читати  Підготовчий  до  Св. 
Причастя канон і молитви перед причастям на  цей день. Радимо приступати до Сповіді 
 за день до Св. Причастям, незалежно чи це буде перед Вечірнею чи після.  
Перед Літургією причасники повинні проказати молитви перед Причастям, котрі можна 
знайти  в    Літургійному  Молитвослові  (стор.  6-22)  якщо  ми  не  зробили  цього 
попереднього дня. 
Під час причастя духовенства наближаємось до переду, цілуємо ікони, а коли священик 
виходить з Дарами,  ми разом з ним проказуємо Молитву перед Св. Причастям «Вірую 
Господи і визнаю...». Жінки і дівчата не повинні мати губної помади на губах, а голова 
повинна  бути  скромно  прикрита.  Перед  самим  причастям  кожен  причасник  повинен 
виразно  сказати  своє  хрещенське  ім’я  священику,  широко  відкрити  уста  і  злегка 
відкинути  голову  назад,  щоб  священик  міг  без  перешкоди  вилити  з  ложечки  в  рот. 
  Якщо  немає  вівтарного  прислужника,  щоб  тримав  під  підборіддям  причасника 
спеціяльну червону тканину-ілітон, тоді той, хто причащається повинен обома руками 
сам тримати її, це для того, щоб ні одна крапля Пречистої Крові не капнула на підлогу. 
Після  причастя,  причасник  повинен  витерти  губи  цим  червоним  рушником,  і  тоді 
поцілувати нижній край Святої Чаші (але не руку священика), після того  приймається 
антидор і “запивку”, тобто вино розведене з водою. 
У  деяких  частинах  України  є  звичай,  що  після  причастя  священик   ще  благословяє 
торканням чаші до голови  кожного причасника. Таке благословення було заведено для 
уділення  благодаті  тим,  котрі  не  причащалися,  бо  ті,  що  вже  причащалися  не 
потребують додаткове благословення. З уваги на це, причасники після прийняття Св. 
Причастя не цілують хреста і ікони, ані не цілують руку священика і не беруть антидор 
після закінчення Літургії. 
Після  причастя  необхідно  завжди  читати  молитви  подяки  після  Св.  Причастя,  вони 
знаходяться в Літургійному Молитвослові на стор. 81-87. Це треба виконати перед тим 
ніж вийдете з церкви.  
Також важливо пам’ятати, що цей день, коли ви причащалися   - це особливий, святий 
день, і виходячи з церкви треба намагатися провести цей день  як дійсно Божі діти. 

Receiving Holy Communion
  

 In preparation for receiving Holy Communion we approach for Holy Confession.  Our 
confession must be sincere and forthright.  We must have a true and deep sense of sorrow for 
our sins, and a firm desire to repent, which means to change our life, draw closer to God, cease 
our sinful behaviour and actions and replace them with virtuous ones.  Before confession we 
must be at peace with everyone. 
 When we will receive Holy Communion we must fast from the evening before (this 
means nothing to eat or drink from midnight at the latest), and should spend the evening before 
in a pious manner—by attending Vespers, reading spiritual texts, etc.  We may begin reading 
the canon and prayers before communion on this day as well.  It is recommended that we 
approach for confession the day before we are to receive Holy Communion, either before or 
after Vespers. 
 Before Liturgy we should read the prayers before Communion found in the Liturgical 
Hymnal (pp. 6 – 22) if we did not read them the previous day. 
 During the communion of the clergy we proceed forward, venerate the icon(s), and 
when the priest appears with the Gifts we say the prayer before communion (“I believe O 
Lord, and confess. . .”) along with him.  Women should not wear lipstick when approaching 
the chalice, and should have their head covered modestly. Everyone, when approaching the 
cup, should say their baptismal name clearly, open their mouth wide, and tilt their head back so 
that the priest may easily drop the host into their mouth.  If there is no acolyte to hold the towel 
under their lips, they should themselves hold the red communion cloth directly under their lips 
with both hands so that not even a drop of the Precious Blood might spill.  After having 
received communion the communicant should wipe their lips with the communion towel, then 
kiss the bottom portion of the Holy Chalice (but not the priest’s hand), and proceed to receive 
the antidoron and wine/water mixture. 
 In some parts of Ukraine there is a custom 
whereby the priest blesses the faithful after communion 
by touching the chalice to their head.  This blessing was 
originally given only to those who did not receive 
communion, as those who have received communion 
have no need for another blessing.  This is why those who 
have received Holy Communion do not venerate the 
Cross and icons, kiss the priest’s hand, or receive the 
antidoron at the end of Liturgy. 
 After receiving Holy Communion we should 
always read the post-communion prayers, found on pp. 
81—87 of the Liturgical Hymnal.  This should be done 
before leaving Church.   
 We must remember that the day we receive Holy 
Communion is an especially holy day, and after leaving 
church conduct ourselves as true children of God.   


