Четверта Неділя Посту- 18 березня 2018

4 Sunday of Lent – March 18 2018

Апостол: Євреїв 6: 13-20
Epistle: Hebrews 6: 13-20

Євангелія від Марка 9: 17–31
Gospel: Mark 9:17–31

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

Катедральний Храм щиросердечно вітає всіх наших парафіян і гостей котрі прибули
на наші Богослуження.
The Metropolitan Cathedral would like to extend a warm”WELCOME” to everyone, who is with us today,
еspecially, all visitors. God Bless You.
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ

від 19 березня до 25 березня 2018
from March 19 to March 25 2018

SCHEDULE OF LITURGIES
Пoнеділок
Monday, 19
Вівторок
Tuesday, 20
Середа, 21
Wednesday
Четвер, 22
Thursday
П’ятниця,
Friday, 23
Субота, 24
Saturday
Неділя, 25
Sunday

9:00 рано
9:00 a.m.
7:00 веч.
7:00 p.m.
9:00 рано
9:00 a.m.
6:00 веч.
6:00 p.m
9:00 рано
9:00 a.m.
6:30 веч.
6:30 p.m
9:00 рано
9:00 a.m.
7:00 веч.
7:00 p.m
9:00 рано
9:00 a.m.
7:00 веч.
7:00 p.m.
9:00 рано
9:00 a.m.
10:00 рано
10:00 a.m
9:00 рано
9:00 a.m.
11:00 рано
11:00 a.m.

+Йосифа Яцишин – М. Возняк (село)
+Josepha Jacyszyn –M. Wozniak (selo)
Великопосна місія (церква)
Lenten Mission (church)
+Протодиякон Михаїл Воробій – Б. Скромеда (село)
+Protodeacon Michael Woroby – B. Skromeda (selo)
Перед Великодня сповідь і місія (церква)
Easter confessions and Mission (church)
+Добр. Ольга Воробій – Д. Федорович (село)
+Dobr. Olga Woroby – D. Fedorowych (selo)
Поклони і місія (церква)
Poklony and Mission (church)
+Текля Щерба – Галина Білас (село)
+Tekla Szczerba – Halyna Bilas (selo)
Св. Літургія і закінчення місії (церква)
Liturgy and conclusion of the mission (church)
Літургія і Сорокоусти (церква)
Liturgy and Sorokousty (church)
Хресна Дорога (церква)
Stations of the Cross (church)
+Никола Левко – Алан і Шиля Чанпаґн (село)
+Nicholas Lewco – Allan and Sheila Chanpagn (selo)
Михаїл Скала (40 днів) – від дружини з родиною (церква)
+Michael Skala (40 days) – wife and family (church)
+Михаїл Скала – Тед Пралий
+Michael Skala – ted Praley
За інтенції Парафіян
Intentions of Parishioners

Сьогодні Апостола читають: 9:00 рано – Арсен Ямборко

Epistle Readers

11:00 ран. – Анастасія Яцевич
for today: 9:00 a.m. – Arsen Yamborko
11:00 a.m. – Anastasia Yatsevych

**************************************************************

Повідомляємо що маємо номінаційну комісію, в склад якої входять; o. Мітрат Михаїл
Буячок, Ігор Ґаврачинський, Іван Захарук, Анна Качановська, Івась Бабух і Роман Дребот. Хто
бажає стати членом заряду, просимо повідомити членів комісії або подзвонити до офісу.
Please be informed that we have a nominating committee (names printed in Ukrainian). If you wish
to be considered for a Parish Council, please inform the members of the committee or call the office.

Пам'ятайте у своїх молитвах всіх наших парафіян, які проживають в різних будинках для
старших, будинках опіки, а також тих що з причини недуги перебувають вдома. Просимо також
повідомити парафіяльний офіс, якщо хтось у лікарні, хворий вдома і бажає щоб його відвідати, ми
радо це зробимо. Просимо, також, моліться за хворих з нашої парафії; Теодор Гуменюк.
Please remember in your prayers all our parishioners that are residing at various Senior and
Nursing homes and also due to illness are at home. Please also let the parish office know if anyone is in
the hospital or needs a special visit, we will gladly visit. Please also pray for the sick in our Parish;
Theodore Humeniuk.
*************************************************************

Протягом 40 днів посту ми маємо слідуючі відправи:
Кожної середи та п'ятниці в 7:00 вечора, Хресна Дорога. Ми закликаємо вас всіх до участі,
особливо дітей, щоб брали участь підчас служби Хресної Дороги.
Кожної п'ятниці в 9:00 ранку будемо відправляти Літургію з поминальною службою
Сорокоустів. Нагадуємо, подайте список померлих членів вашої родини, щоб їх згадати підчас
відправ Сорокоустів. Зробіть це якнайскорше щоб скористати з усіх поминальних Літургій.

During the 40 days of Lenten we have the following services:
Every Wednesday and Friday Stations of the cross at 7:00 p.m. We encourage your attendance
especially the children who may participate in the Stations of the Cross procession. We invite the children
to come just before 7:00 p.m. so that they are able to participate.
Every Friday at 9:00 a.m. we will celebrate the Liturgy followed by the Sorokouste services, where
we remember in prayer the deceased members of your family. Please renew you Sorokouste list of
deceased members so we can pray for during the service. Please use special Sorokouste the blue
envelope in your packages and include the appropriate donation for the services.
***************************************************************

ПРИГАДУЄМО - Парафіяльні загальні збори, відбудуться на другу неділю 25 березня, в
1:00 поп. УВАГА просимо передати свої звіти. Дякуємо за співпрацю.
REMINDER - Our annual meeting of the parish will be held next Sunday March 25th.
Committee chairs & parish organizations, please submit your reports. Thank you for cooperation.
Будь ласка, пам’ятайте відновити ваші Сорокоусти, поминальний список для
Великопостних відправ, оскільки ми вже знаходимося на п’ятому тижні Великого посту. Просимо,
додайте лише нові імена (тих що відійшли останнім часом) та покладіть їх підчас недільної збірки.
Ще багато родин не відновили свої Сорокоусти. Дякуємо.
Please remember to renew your Sorokouste memorial list for the Lenten services, as we are in our
fifth week of the commemorative services. Please add only new names (most recent passings) and place it
during Sunday’s collections. A lot of families have still not renewed their Sorokousty list. Thank you.
*****************************************************
Підчас Великого посту, підчас Літургій, замість гімну Достойно, співаємо, Тобою
Радується. Ця молитва знаходиться у бюлетені і просимо співати її разом з дяками.
During the Great Lent at Sunday Liturgies instead of the hymn "DOSTOYNO", we recite
"TOBOYOU RADUYETSYA". The prayer is printed in the bulletin, please sing it with the cantors.

Замість Достойно..... Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський собор i
чоловічеський рід, освящений храме і раю словесний, дівственна похвало, що із неї Бог
воплотився i младенцим став, перед віками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом
сотворив і утробу твою просторішою небес учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка
твар, слава тобі.
IN YOU, LADY FULL OF GRACE, ALL CREATION REJOICES, THE WORLD OF ANGELS AND THE HUMAN RACE. SANCTIFIED
TEMPLE, SPIRITUAL PARADISE, BOAST OF VIRGINS, GOD TOOK FLESH FROM YOU AND BECAME A CHILD; HE WAS
GOD BEFORE THE AGES. HE MADE YOUR WOMB A THRONE AND MADE IT MORE ENCOMPASSING THAN THE HEAVENS.
IN YOU, LADY FULL OF GRACE, ALL CREATION REJOICES, GLOLRY BE TO YOU.
**********************************************

Lunch Life’s Vision, Saturday March 24, 2018 at 9:30 a.m. at Holy Eucharist Parish Centre.
Guest speaker, Cameron Cote.

Просимо вашої щедрості у пожертвуванні на квіти для прикрашення Божого Гробу, та
великопосну жертву. Спеціальні конверти знаходяться у ваших пакетах. Ті, хто не мають
парафіяльних конверт, а бажають скласти свою пожертву, конверти занаходяться на столі при
вході до церкви. Дуже дякуємо.
Please remember your donations for Easter Flowers and Lenten donations. Special envelops are
in your envelope packages. Those who do not have Sunday envelops are encouraged to make their
donations using the envelopes provided at the entrance of the church.
***********************************************

Лицарі Колумба Inter Council Charities Drive відбудеться в суботу, 28 квітня. Квитки доступні
у наших членів відділу Св. Володимира або в нашій парафіяльмій канцелярії. Квитки - три за $ 5,
головний приз - $ 20 000 або можна вибрати авто, другий приз $ 10,000, третій приз $ 5,000,
четвертий приз $ 3,000 і п'ятий приз $ 2,000. Будь ласка, підтримайте благодійні проекти Лицарів.
Knights of Columbus Inter Council Charities Drive will be held on Saturday April 28th. Tickets are
available from our St. Vladimir Council members or parish office. Tickets are three for $5.00, grand prize is
$20,000.00 or choice of a car, 2" prize $10.000.00, 3rd prize $5,000.00 4th prize $3,000.00 and 5th prize
$2,000.00. Please support our council charity projects.
*******************************************************

ПАРАФІЯЛЬНА МІСІЯ
ПОЧАТОК ЦЬОГО ТИЖНЯ

від НЕДІЛІ, 18 березня до ЧЕТВЕРГА, 22 березня з таким порядком
неділя, 18 березня, о 19:00, Літургія та Місія (кава)
понеділок, 19 березня, о 19:00, Літургія і Місія (кава)
вівторок 20 березня, о 18:00, Великодня сповідь, 19:00 -місійна проповідь і продовження
сповіді (допомагають декілька священників)
середа, 21 березня, 18:30, Поклони і Місійна проповідь (кава)
четвер, 22 березня, о 19:00. Літургія і завершення Місії (кава)
Просимо пам’ятайте про жертву на Парафіяльну Місію (спеціальний конверт у вашому пакеті)

PARISH LENTEN MISSION
BEGINS THIS WEEK, FROM SUNDAY MARCH 18th to Thursday MARCH 22nd
with the following program
Sunday March 18th, 7:00 p.m. Service and Lenten Mission (Coffee)
Monday March 19th, 7:00 p.m. Service and Lenten Mission (Coffee)
Tuesday March 20th, 6:00 p.m. Easter Confessions, 7:00 p.m. Lenten Mission, continuing with
Confessions. Several clergy will be assisting with confessions.
Wednesday March 21st, 6:30 p.m. Poklony Service and Lenten Mission (Coffee)
Thursday March 22nd, 7:00 p.m. Liturgy and concluding Lenten Mission (Coffee)
Please remember your Lenten offering (special envelope in your package)

***************************************
Католицька Фундація Манітоби буде мати свою щорічну вечерю "Caritas Awards" в RBC
Convention Centre, в четвер, 19 квітня 2018 року. Підчас цього вечора Фундація відзначатиме своє
40-річчя. Цього року нагородою відзначається Католицька Аасоціація Здоров'я Манітоби. Цього
року також уведено нову нагороду за благодійність і нею буде відзначений Holy Names House of
Peace. Квитки на цю подію коштують $110, (кожниx $35 отримують податкову квитанцію) і доступні в
нашому парафіяльному офісі, або звертайтеся до Католицького Фонду, офіс Манітоби за тел. (204)
233-4268. Ви також можете звернутися до координаторів подій Карітасу: Ярослава Чубенка, Ірки
Семенюк або Романа Корбутяка. Просимо підтримати Католицьку Фундацію.
The Catholic Foundation of Manitoba is holding the annual Caritas Awards Dinner at RBC
Convention Centre on Thursday, April 19, 2018. The CFM is celebrating its’ 40th Anniversary during this
special evening. The Award recipient for this year will be the Catholic Health Association of Manitoba. A
new Charity of Choice Award will also be introduced with the recipient being the Holy Names House of
Peace. Tickets for this event are $110.00 each ($35.00 tax receipt) and available at the Church office or by
contacting the Catholic Foundation of Manitoba office, phone# (204) 233-4268. You may also contact the
Caritas event coordinators: Yaroslaw Chubenko, Irka Semeniuk or Roman Korbutiak.

Жертви на церкву / Donations to the church
Неділі 4 і 11 березня
$ 5,292.00
Sunday, March 4 & 11
Свічки -- $ 402.30
Candles
Конврти – 249 – Envelopes
В пам’ять мужа Михаїла – на відновлення
Марія Саракула, діти, внуки
Леся Скала
Марія Хопт’яна
Елеонора Бакалець
Богдан Буяр
Brian and Sylvia Goodman

В пам’ять мужа, тата, і діда Михаїла в 40 день –відновлення
За здоров’я родини – на церкву
За здоров’я родини – на відновлення катедри
В пам’ять Михаїла Скали в 40 день – на відновлення
In memory of Stephan Smaczylo – Cathedral renovation

$ 300.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00

СЬОГОДНІ НАШ РІЧНИЙ ВЕСНЯНИЙ ЧАЙ – 1:00 поп.
Всіх сердечно запрошуємо. Просимо, спільно допоможім членкиням Жіночої Ліги, вчинити цей
день успішним і особливим. Чайок офiційно відкриє довголітня голова нашої Парафіяльної
Ліги, Леся Борис. Крім смачних бутербродів, печева і чаю, буде продаж печева і також будемо
мати розігранку –“Silent Auction”. Прийдіть, поспілкуйтеся разом з нашими парафіянами і
гостями, проведіть гарний день і будете мати нагоду виграти гарні призи. До зустрічі.
TODAY IS OUR ANNUAL UCWLC SPRING TEA BEGINNING AT 1:00 P.M.

Everyone is cordially invited, and indeed let us all come out and help our UCWLC make this a huge
success. The tea will be officially opened by our long time UCWLC president Lesia Borys. Besides
good sandwiches, bakings & tea, there will be a bake sale and silent auction. Come and enjoy a
beautiful afternoon with fellow parishioners and guests and a chance to win some nice prizes.
********************************************************************

Запрошуємо на коцерт, Трейсі Даль та Андріяна Чучман: дуети та арії, який
відбудеться в середу, 21 березня о годині 7:30 веч. в Westimnster United Church. Квитки
мона купити MCO Ticketline 204 783-7377, McNally Robinson, або themco.ca.
*************************************************************

Наш прекрасно відновлений парафіяльний зал доступний для оренди (ренту) на різного
роду сімейні заходи, або інші події. Якщо ви хочете рентувати наш зал, просимо подзвоніть в
парафіяльний офіс.
Our beautifully renovated Parish Hall is available for rental for the various family events and
activities. If you wish to have a hall rented, please contact the Parish office.
********************************************************

Наш парафіяльний хор вже розпочав репетиції у приготовці до Великодня. Їм потрібно
додаткових членів, особливо чоловіків (тенор і бас). Будь ласка, приєднайтеся до нашого хору,
вони зустрічаються на репетиції щонеділі в 10:00 ранку, в залі (на верху).
Our parish choir is beginning rehearsals for the Easter Services. They are always in need on
additional choir members especially men (tenor and base). Please consider joining the choir, they meet
every Sunday shortly after 10:00 a.m. for rehearsals in the upper hall.
*************************************************************

Дякуємо жінкам, які допомагали попрати пристольні обруси. Якщо ви не повернули їх до
сьогодні, будь ласка, зробіть це як найшвидше.
We thank the ladies that assisted with the washing of the altar linens. If you have not returned
them to date, please do so as soon as possible.
*************************************************

Через три тижні ми будемо святкувати Великдень. Протягом цих кількох днів, які
залишаються в Великому пості, будь ласка, спробуйте прийти на відправи хресної дороги в середу
та п'ятницю,в 7:00 вечора і приведіть дітей, щоб вони могли служити та допомагати підчас відправи.

In three weeks we will be celebrating Easter Sunday. During these few more days remaining
in Lent, please try to come to the Stations of the Cross on Wednesday and Friday 7:00 p.m. and bring
the children so that they can serve and assist with the services.

ЗАПРОШЮЄМО ВСІХ НАШИХ ПАРАФІЯН

INVITATION TO ALL OUR PARISHIONERS

ДО УЧАСТІ У ВЕЛИКОПОСТНІЙ МІСІЇ

TO ATTEND THIS WEEKS MISSION

від неділі до четверга ввечері

SUNDAY TO THURSDAY EVENINGS

МІСІЮ ПРОВАДИТЬ ОТЕЦЬ ІГОР ШВЕД

MISSION WILL BE PREACHED BY REV. FR. IHOR SHVED

ЧОМУ МИ МАЄМО ПАРАФІЯЛЬНУ МІСІЮ?

WHY DO WE HAVE A PARISH MISSION

Кожна парафія заслуговує і потребує парафіяльної місії. Відродження, ентузіазм і
(енергія, доза, поштовх, підбадьорення, охота) такого роду духовні події змі́цнюють
членів парафії.
Парафіяльна місія - це духовна подія, яка відновлює віру своїх членів і зміцнює їх у вірі,
допомагає їм краще жити своїм життям згідно з навчанням нашого Господа та Євангелії.
Подумайте, всі машини, чито авто, телевізори чи комп'ютер, навіть наші будинки, рано
чи пізно потребують перевірки, догляду або механіка для направки. Люди нічим не
відрізняються. Щоби вийти з колії або зони комфорту, потрібно запрограмувати щось
особливе та незвичайне, а саме парафіяльна місія – є цим рецептом.
Що творить парафіяльну місію успішною, на відміну від усіх інших духовних відправ, це
надзвичайне проповідування, яке відрізняється від найкращих недільних проповідувань.
За своєю природою парафіяльна місія має в своїй DNA спосіб (форма) перетворення.
(переміни). Парафіяльна місія це проповідницька подія. Слово Боже проголошується
через Біблію та католицьку доктрину. Це також проголошується через життя, навчання
та особистий досвід проповідника.

Every parish deserves and needs a parish mission. The renewal, enthusiasm and shot in the arm from
this type of spiritual event invigorates the parish members.
The parish mission is a spiritual event that renews the faith of its members and strengthens them in their
belief, and helps them to better live their life according to the teachings of our Lord and the gospel.
Let's face it. All machines, whether they be cars, television sets or computer, even our homes, sooner or
later need a checkup or to see a mechanic for a tune up. People are no different. To get someone out of a
rut or comfort zone, you need to program something special and out of the ordinary, and a parish
mission is that prescription.
What makes a parish mission successful, unlike all other spiritual exercises, is its extraordinary
preaching that is different from the best of Sunday homilies. By its very nature, a parish mission has in
its DNA a conversion mode. A parish mission is a preaching event. God's Word is proclaimed through
the Bible and Catholic doctrine. It is also proclaimed through the life, learning and personal experience
of the preacher.

Парафіяльна місія є також часом благодаті, час для покаяння, для змін, для того, щоб
стати новою людиною. Таїнство покаяння (сповідь) є важливою частиною доброї
духовної місії. Це час, коли сповідь доступна за допомогою кількох священиків. Св.
Альфонсій казав, що термометром для успішної місії було скількість людей які
використовували сповідальницю.

A parish mission is also a time of grace, a time for repentance, for change, for becoming a renewed person.

Ще один позитивний парале́льний ефект парафіяльної місії полягає в тому, що парох
(це я отець Мітрат Михаїл) знаходить місіонаря, щоб у своїх проповідуваннях скріпив те,
що я намагався передати своїм парафіянам протягом моїх недільних проповідей.
Тому, будь ласка, знайдіть і приділіть час, щоб відвідати нашу великопостну місію.
Візьміть участь у відправах, слухайте добрих проповідей, зробіть добру сповідь та
збільшуйте єдність між своїми співпарафіянами. Після кожної місії буде товариська
зустріч при каві і солодлім (наприклад, кава, печиво, тістечка тощо), щоб ми могли
спілкуватися, познайомитись один з одним та зустрітися з місіонером.

that the missionary preacher reinforces what I have tried to transmit to my parishioners during my

Ми з нетерпінням чекаємо вас, подайте собі можливість та дар, щоб поглибити свою
віру і своє життя з Христом.

The Sacrament of Reconciliation (confession) is an essential part of a good mission. This is a time where
confession is available with the help of several priests. St. Alphonsus used to say that the thermometer for
a successful mission was judged by how many people used the confessional.
Another positive collateral effect of a parish mission is that the pastor (that's me Msgr. Michael) finds
Sunday homilies.
So please make some time to attend our Lenten mission. Participate in the service, listen to good
sermons, make a good confession and increase your bonding among your fellow parishioners.
Following each mission there will be a social (e.g. coffee, cookies, cakes, etc.) for us to bond and get to
know one other and meet the missionary.
We are looking forward to seeing you, give yourself an opportunity and a gift to deepen your faith and
your life with Christ.
Msgr. Michael.

Отець Мітрат Михаїл.

