Неділя,
Березня 20
2 Неділя Посту.
9 рано Св. Літургія (Англійська)
10 рано Св. Літургія (Українська)
Концерт “Шевченківське Свято” буде після Літургії в парафіяльній залі.
Хто бажає брати участь просимо звертатись до о. Василя або Тані Гаєцької.

Sunday,
March 20
2nd Sunday of Lent.
9 am Divine Liturgy (English)
10 am Divine Liturgy (Ukrainian)
Taras Shevchenko concert will be on Sunday March 20, 2011. Anyone interested
in performing please contact: Fr. Vasyl or Tania Gajcky.

6 веч. Середа, 23 Березня
9 рано Четвер, 24 Березня
10 рано П’ятниця, 25 Березня

6 pm Wednesday, March 23
9 am Thursday, March 24
10 am Friday, March 25

За здоров’я Шона Дару від Марши Дол.
+Патрісія Анна Дару від Марши Дол.
Благовіщення. СОРОКОУСТИ.

Неділя,
Березня 27
3 Неділя Посту.
9 рано Св. Літургія (Англійська) 10 рано Св. Літургія (Українська)
Хресна дорога.
+Мері Анна Вілсон від родини Колтунюк.
9 рано Понеділок, 28 Березня
9 рано Вівторок, 29 Березня
+Джон і Алма від родини Колтунюк.
9 рано Середа, 30 Березня
+о.Петро Богданович від Арети Колодій.
9 рано Четвер, 31 Березня
+Орест Колтунюк від о. Василя.
СОРОКОУСТИ.
10 рано П’ятниця, 1 Квітня
Неділя,
3 Квітня
9 рано Св. Літургія (Англійська)

4 Неділя Посту.
10 рано Св. Літургія (Українська)

Насипте на гробі високу могилу, вона вся травою заросте.
Посадіть на гробі червону калину, вона на весні зацвіте. І
будуть весною пташки прилітати, і будуть співати пісні. Я
їх не почую, бо буду лежати, глибоко у сирій землі.
Висловлюємо щирі співчуття родині Колтунюк, з приводу
смерті дорогого чоловіка, батька і дідуся Ореста
Колтунюка. Нехай упокоїть Господь душу його, в оселях
праведних, де немає ні болю ні печалі ні зітхань,але тільки є
одне життя вічне.
Вічна йому пам’ять!

Sunday,
March 27
9 am Divine Liturgy (English)
Way of the Cross.
9 am Monday, March 28
9 am Tuesday, March 29
9 am Wednesday, March 30
9 am Thursday, March 31
10 am Friday, April 1
Sunday,
April 3
9 am Divine Liturgy (English)

For good health for Sean Daru by Marsha Doll.
+Patricia Ann Daru by Marsha Doll.
Annunciation.
SOROCOUSTY.
3rd Sunday of Lent.
10 am Divine Liturgy (Ukrainian)
+Mary Ann Wilson by Koltuniuk family.
+John & Alma Schwab by Koltuniuk family.
+Fr. Peter Bohdanowych by Areta Kolody.
+Orest Koltuniuk by Fr. Vasyl.
SOROCOUSTY.
4th Sunday of Lent.
10 am Divine Liturgy (Ukrainian)

А на горі у церкві дзвонять дзвони, На серце тиснуть
жаль і сум. Cтихають пісні скорбні тони, лиш серце
плаче – повне дум.
ПАМ’ЯТАЙМО ТО І НАС ПАМ’ЯТАТИМУТЬ, НЕ
ЗАБУВАЙМО ТО І НАС НЕ ЗАБУДУТЬ!
СОРОКОУСТИ-це особливі молiння у часi Великого Посту за
померлих.
SOROKOUSTY-special Memorial Services for deceased during
the Lent.

Благовіщення.
В слові „Благовіщення” криється вся суть сьогоднішнього свята. Благовіщення – це
радісна, щаслива вістка. Вістка про прихід на землю довгоочікуваного Месії, котрого
Бог обіцяв першим людям у раю. Перші люди, що жили в раю з Богом, не
усвідомлювали до кінця щастя, яке дає їм життя з Богом, люблячим Небесним
Отцем. Я бажаю вам у сьогоднішнє свято Богородиці, віддатися їй на постійне
служіння. Повторяти з нею: „Ось я слуга Господній”. Ніколи не виходьте ні
внутрішньо, ні зовнішньо з-під стану служіння. Син Божий, коли вмив ноги учням
промовив: „Чи знаєте, що я зробив вам?... Тож, коли вмив вам ноги я – Господь і
Учитель – то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб ви
так робили, як оце я вам учинив” (Ів 13,12;14-15). Христеянине, друже Христовий,
чи будеш себе ставити вище понад свого Творця?! Чи захочеш бути паном, коли
Христос, твій Спаситель був слугою?! – Ні! Таких претензій ти не повинен мати,
більше скажу – ненавидіти панської поведінки та ледачого способу життя. І Христос,
і Марія дають тобі прекрасні уроки життя, прийми їх глибоко до свого серця та
практикуй до останнього свого віддиху!
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***
Wisdom from the Bible. (Leviticus 6-8)
Some people just naturally seem to attract a lot of attention. Their look, style, and what
they do tends to make them stand out as stars among their peers. Other people seem to
almost fade into the background and spend much of their lives virtually unnoticed by
almost anyone. Is it reasonable to say that the high profile first group is somehow more
important than the others? The Bible says no. In this portion we learn about the various
jobs that the Cohanim, the special Jewish priests, did in the God's Tabernacle or meeting
place. There were some high profile, 'star' jobs as well as the seemingly menial job of
taking out the used ashes to the dump outside of the camp. Yet, this job was just as
necessary and, significantly was mentioned with as much honor as the other seemingly
more important ones. The lesson here is that whatever a person finds himself doing in life,
as long as he does it sincerely and with worthwhile intentions he can rest assured that in
God's eyes, he is as important as they come.

БЛАГОВІЩЕННЯ.

