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DIVINE LITURGY:
SUNDAY: 9:00 a.m. (Ukrainian) SUNDAY 10:30 a.m. (English)
SATURDAY : 4:00 pm (English)
Confession:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick:

Before Divine Liturgies 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime upon request.
By prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through the parish office.
Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.

March 27, 2016
2-st Sunday of Lent / Друга неділя Великого Посту
Epistle: Hebrews 1:10 2-3 on page 515
Gospel: Mark 2:1-12 on page 88
Propers for the Divine Liturgy: Tone 2 on Pg. 333 and 622
Prayer Intentions : March 28-April 3
Monday
9:00 a.m.
For health and salvation Julie Barbeau – Fr. Peter
Tuesday
5:00 p.m.
+Ivan Tkach – Mrs. Tkach
Wednesday
No Divine Liturgy
Thursday
No Divine Liturgy
Friday
5:00 p.m.
Divine Liturgy and Sorokousty
Saturday
4:00 p.m.
Divine Liturgy
Sunday
9:00 a.m.
Divine Liturgy – Ukrainian
10:30 a.m.
Divine Liturgy – English
CONDOLENCES: Our condolences go to the Kupchak family on the passing of our long-time
parishioner Anna Kupchak in Toronto. May God grant her eternal rest.
EASTER FLOWERS DONATIONS: Donations for St. Mary’s Easter Flowers may be made, “In
Memory,” of your loved deceased family members by using a blue Special Donation envelope.
The names will be published, “In Memory in St Mary’s Easter Bulletin.” Please indicate
“Easter Flowers” on the envelope.
LENTEN RETREAT April 16 and 17 , 2016 - This year our Lenten Retreat - Mission will be
given by Rev. Dr. Roman Rytsar on Saturday, April 16 and Sunday April 17, 2016. The first
Lenten reflection in English will be on Saturday at 4:00 p.m and the second on Sunday at
10:30 a.m. All are welcome! This will be also a special time for a confession and spiritual
renewal.

ПОЖЕРТВИ НА ЦВІТИ ДО БОЖОГО ГРОБУ –запрошуємо парафіян пожертвувати на
квіти до Божого Гробу. Можна це зробити в пам`ять тих що відійшли у вічність. Список
жертводавців буде поданий у Великодному віснику. Просимо вживати сині конвертки на
ту ціль і підписати на Цвіти до Божого Гробую Щиро Дякуємо за вашу щедрість!
Великопосні Реколекції – цього року духовні реколекції проведе о. Др. Роман Рицар в
суботу 16 і неділю 17 квітня 2016 року. Перша духовна наука в українській мові
відбудется у суботу о год 9:30 ранку. Друга духовна наука у неділю о год 9:00 ранку.
Нагода до сповіді перед божественними літургіями.
Вічная пам`ят – Відійшла у вічність наша бувша парафіянка Пані Анна Купчак. Родині
складаємо наші співчування. Вічна Її Пам`ять.

March 27, 2016 – EASTER SUNDAY (Gregorian Callendar)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

To all our parishioners who celebrate today Easter, We extend to you our heartfelt greetings and best wishes. May
this year’s Holy Easter be for you a feast of love and life, and may the mystery of the resurrection fill your hearts
with joy, peace and Spiritual Comfort in union with the Risen Christ.
CHRIST IS RISEN! INDEED, HE IS RISEN!
It is the revelation of God’s great love, at once warm and strong, for us and for those of us also
who have rejected him or despised him. We touch here upon the mystery that is the secret he
would wish to share with you and with me. He thirsts for us and, perhaps, especially for those
who feel the most abandoned. God thirsts for man’s love, and that thirst can only be satisfied
when we have begun to thirst and hunger for him. He longs for me. He thirsts. The psalmist
prayed:

Like the deer that yearns for running streams, so my soul is yearning for you, my

God. My soul is thirsting for God, when can I enter and see the face of God? (Psalm 42:1-2).

Друга неділя Великого посту
Упродовж цього Великого посту Господь закликає нас молитися щиріше. Після того, як
відбулася Його зустріч з паралітиком, Він бажає пережити таку зустріч і з нами. Ця подія
може допомогти нам зрозуміти, а отже, і переживати, правдиву молитву, молитву серця.
Ми десь розуміємо, що полягає вона в тому, аби шукати Ісуса з наполегливістю тих
чотирьох чоловіків, шукати, поки не подолаємо всіх перешкод, аби бути покладеними
перед Ним такими, як ми є, з усіма тими каліцтвами, які нам дошкуляють. Вони
дошкуляють нам і спонукають покласти перед Господом наші потреби, наші бажання.
Але дивовижно те, що Ісус проникає набагато далі, глибше, аж до глибинної хвороби
наших сердець, і якраз це ми мали б переживати у молитві.
Ісус не забуває про наші каліцтва, але головним чином виліковує наш гріх, гріховний
стан нашої душі. Можна зрозуміти обурення книжників, які кажуть: «Хто може прощати
гріхи, крім одного лише Бога?» (Мр. 2, 7). Це правда, і ми це добре знаємо, адже просимо
Отця простити нам наші гріхи. Дивовижний дар прощення походить від Отця, тому Ісус
веде тих, які заперечують Йому, до відкриття цієї істини, відповідаючи їм: «Син
Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати» (Мр. 2, 10) . Син Чоловічий, тобто Син
самого Отця, Який воістину став людиною, аби взяти на себе гріхи світу, гріхи всіх
людей, гріхи кожного з нас. Лише улюблений Син отримує від Отця, будучи в людській
природі, владу давати життя, владу воскрешати і відпускати гріхи. Але зрозуміти це
можливо було лише після того, як Ісус довершив спасення людства, віддавши задля
любови до нас своє життя на хресті.
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