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DIVINE LITURGY:
SUNDAY: 9:00 a.m. (Ukrainian) SUNDAY 10:30 a.m. (English)
SATURDAY : 4:00 pm (English)
Confession:
Before Divine Liturgies 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime upon request.
Baptisms & Marriages:
By prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through the parish office.
Visitations & Anointing of the Sick: Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.

April 21, 2019 - Palm Sunday
Epistle:

Philippians 4:4-9 see explanation on page 460

Gospel: John 12:1-18

see explanation on page 245

Propers for the Divine Liturgy: 643

SUNDAY May 5, There will be only one bilingual Divine Liturgy at 10:30
Leave her alone. (John 12:7)
Even in the last week of his earthly life, Jesus showed himself to be the master of the teaching
moment. His companions in this scene had much to learn from him. He allowed Martha to
serve him, affirmed Mary for her generosity, chided Judas for his duplicity, and challenged
the disciples and the other guests to focus on what really matters in the long run.
It’s a compelling scene, and John makes it easy for us to enter into it with our senses. We
know important things about all the actors he names: hardworking Martha; restored-to-life
Lazarus; critical, greedy Judas Iscariot; and Mary, the extravagant disciple whose loving act
fills the house with a perfume that overpowers the cooking odors and the noise of the crowd.
Take some time to imagine yourself in this scene. Picture the room and the people in it. Listen
to the conversations at the table. Even try to imagine the background noises. Feel the touch of

the wooden table, the heft of the drinking vessels, the fabric of the robes. Taste the food and
drink. Smell the perfume.
Which character do you find it easiest to relate to? If it’s Mary, what is going on in your heart
and mind that motivates such extravagant generosity? How do you feel when Jesus not
only accepts your offering but holds it up as an example by stating, “Wherever this gospel is
proclaimed in the whole world, what she has done will be spoken of, in memory of her”
(Matthew 26:13)?
If you identify with one of the other disciples, how do you react to Mary’s outpouring of love
and devotion? Perhaps, like Judas, you can think of a hundred better ways to spend the money
that this perfume is worth. Perhaps you find Mary’s action offensive, embarrassing, or
shocking. “Doesn’t she know her place?” Or maybe it surprises and delights you. But then
again, maybe it challenges you and calls you to evaluate the depth of your love and devotion
to the Lord.
As you figure out how you fit into the scene, ask the Holy Spirit to make this meditation the
teaching moment you need right now. Jesus lifts his head and looks into your eyes with love.
What does he want to say to you today?
Як Христос воскресив Лазаря? Одним лише словом. Бо сказано, що Господь, ставши перед
гробом чотириденного мерця, викликав його із гробу сильним голосом. Не підводив його за руку,
ні не дотикався його, але словом воскресив. Бо Він – Слово Отця, безначальний Бог. Як же
Христос воскрешає нас? Також не дотиком, але й не просто словом. А своїми невисловними
стражданнями, непомірною мукою на хресті, болючою смертю. Лише після того сходить в ад і
десницею схоплює десниці Адама та Єви, виводячи їх з гробів, а з ними всіх інших.
У Лазареву суботу оспівуємо зруйнування сили аду, адже не міг він протистояти голосу Христа і,
стогнучи, повинен був визнати свою поразку щодо того, кого уже четвертий день тримав у своїй
владі. Сила аду була, отже, зруйнована самим лише голосом Слова, коли Він викликав одного
лише мерця, який лише четвертий день перебував у підземному царстві. Чому тоді Христос мав
так страждати, щоби спасти усіх інших людей – нас усіх? Хіба не достатньо було одного Його
голосу, щоби разом із Лазарем викликати з гробів усіх від віку спочилих і всіх, які спочинуть у всі
часи? Хіба сила Його голосу спроможна була лише одного воскресити? Звісно, що ні. Як воскресив
одного, так міг з ним вивести і всіх інших. Як воскресив одного лише словом, так міг і всіх словом
підняти до зновубуття. Як воскресив чотириденного мерця, так міг і багатовікових в’язнів
воскресити. Чому ж тоді страсті і болюча смерть? Це справді таїнство. Таїнство не неспромоги
голосу Христа, але таїнство любові. Лише любов здатна воскрешати через страждання і смерть.
Господь не намагався доказати нам свою любов своєю смертю. Любов не доказується, у неї
вірять. Господь виявив нам свою безмірну любов не лише своїм голосом, але всією своєю
людською природою разом із Божественною. Як можна не вірити у цю любов? Сестри Лазаря
повірили, коли Христос прийшов і голосом воскресив померлого брата. А ми? Щоб дарувати усім
нам життя, Він не просто зробив зусилля, долаючи шлях з Галилеї у Витанію та викликаючи
померлого голосом, але повністю винищив себе, страждаючи до хреста і на хресті, до смерті та у
смерті. Як можна не вірити у цю любов? Марія Яремa

SUNDAY, MAY 5 TH, there will be only one bilingual Divine Liturgy at 10:30
a.m.
SVIATCHENE – EASTER BRUNCH MAY 5 TH: Our parish community Easter
brunch will follow the 10:30 a.m. Divine Liturgy. For tickets contact the Parish
Office at 705-675-8244 by May 3rd.
Adults $20.00 – Students $10.00 – Children under 5 are free. Everyone is welcome!

FINANCES::
Available in the printed version of the bulletin only!
Thank you very much for your generosity! Жертводавцям слкадаємо
щиру подяку!
YARD SALE: May 18th. Donations of new or gently used items will be
greatly appreciated. They can be dropped off at the Parish office.
SCHEDULE OF SERVICES –EASTER 2019
APRIL 25

HOLY THURSDAY Matins & Reading 12 Passion Gospels

7:00 p.m.

APRIL 26
April 27

Vesper with the bringing out of the Holy Shroud
Blessing of the Easter Baskets
Confession & Visitation at the Tomb
Prayers at the Tomb
EASTER SUNDAY – THE RESURRECTION
Divine Liturgy in Ukrainian
Divine Liturgy in English
SUNDAY OF ST. THOMAS Bilingual Divine Liturgy
Parish Easter Lunch.

6:00 p.m
1:00 p.m.
1:15 p.m.
8:00 p.m.

April 28

May 5
Noon

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ ПАСХА 2019

8:00 am
10:00 am
10: 30 a.m.
12:00

25 квітня
26 квітня
27 квітня

Утрення і читання Євангелій Страстей
Вечірня з Плащаницею
Благословення Пасок (в церковній залі)
Чування при Божому Гробі - Сповідь
Надгробне

7:00 веч.
6:00 веч.
1:00
1:15
8:00 веч.

28 квітня

ВЕЛИКДЕНЬ – ПАСХА

8:00 рано
10:00 рано
10:30 рано
12:00 п.п.

5 травня

Служба Божа
Служба Божа по Англійські
ТОМИНА НЕДІЛЯ Одна Служба Божа в двох мовах
Парафіяльне Свячене

