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5-ГО КВІТНЯ, 2015 Р.Б.
ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ

SUNDAY, APRIL 5, 2015
ENTRY OF THE LORD INTO JERUSALEM

(Священномученика Никона і 199 ученів його в Сицилії (251); і Преподобного Никона, Ігумена КиєвоПечерського (1088). Апостол: Фил.
4:4-9 [Зачало 247]. Євангелія: Ін.
12:1-18 [Зачало 41].)

(The Holy Martyr Nikon and the 199 disciples with him in Sicily (251); and the Venerable Nikon, Abbot of the Kyivan Caves
Monastery (1088). Epistle: Phil. 4:4-9
[Beginning 247]. Gospel: Jn. 12:1-18
[Beginning 41].)

Св. Великий піст — дозволяється
риба, вино і олія

The Holy Great Fast — fish, wine &
oil allowed

АНТИФОН ПЕРШИЙ – ГОЛОС 1:

ANTIPHON ONE – TONE 1:

1. Любо мені, що Господь почує голос
благання мого.
Після кожного стиха, співаємо приспів:
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
2. Болі смертні мене оточили і муки
адові знайшли мене.
3. Знайшов я нещастя та смуток, і призвав Ім’я Господнє.
4. Буду ходити перед Господом у країн:
живих.
5. Слава Отцю...

1. I am filled with love, for the Lord will
hear the voice of my supplication.
After each verse, we sing the refrain:
Refrain: Through the prayers of the Theotokos, O Saviour, save us.
2. The anguish of death encompassed me,
the perils of hades beset me.
3. I found tribulation and anguish and I
called upon the Name of the Lord.
4. I will walk before the Lord in the land of
the living.
5. Glory to the Father...

АНТИФОН ДРУГИЙ – ГОЛОС 2:

ANTIPHON TWO – TONE 2:

1. Вірував я, тому й заговорив, і я смирився вельми.
Після кожного стиха, співаємо приспів:
Приспів: Спаси нас, Сину Божий,
грядущий на осляті, співаємо Тобі:
Алилуя.
2. Що віддам Господу за все, що Він воздав мені?
3. Чашу спасіння прийму й Ім’я Господнє призову.
4. Молитви мої Господу воздам перед
усіма людьми Його.
5. Слава Отцю...

1. I believed wherefore I spoke; I was
humbled exceedingly.
After each verse, we sing the refrain:
Refrain: O Son of God, Who was carried
on the colt of a donkey, save us who sing to
You: Alleluia.
2. What shall I render unto the Lord, for
all that He has rendered unto me?
3. 1 will take the cup of salvation and I will
call upon the Name of the Lord.
4. My vows unto the Lord will I pay in the
presence of all His people.
5. Glory to the Father...

Єдинородний Сину ... (ст. 254)

Only-Begotten Son ... (p. 255)

АНТИФОН ТРЕТІЙ – ГОЛОС 1:

ANTIPHON THREE – TONE 1:
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1. Прославляйте Господа, бо Він Благий, бо повіки милість Його.
Після кожного стиха, співаємо тропар:
Тропар – Голос 1: Загальне воскресіння перед Своїм стражданням запевняючи, з мертвих воскресив єси Лазаря,
Христе Боже. Тому і ми, як діти, несучи
знамена перемоги, виголошуємо Тобі,
Переможцеві смерти: Осанна во вишніх; Благословен, Хто йде в Ім’я Господнє.
2. Нехай же скаже дім Ізраїля, що Він
Благий, що повік милість Його.
3. Нехай же скаже дім Аарона, що Він
Благий, що повік милість Його.
4. Нехай же скажуть усі ті, що бояться
Господа, що Він Благий, що повік милість
Його.

1. O give thanks to the Lord, for He is
Good: For His mercy endures forever.
After each verse, we sing the Tropar:
Tropar – Tone 1: Giving us before Your
Passion an assurance of the general Resurrection, You raised Lazarus from the dead, O
Christ our God. Therefore, like the children,
we also carry symbols of victory and cry out
to You the Conqueror of Death: Hosanna in
the highest, blessed is He Who comes in the
Name of the Lord.
2. Let the House of Israel now say that He
is Good, for His mercy endures forever.
3. Let the House of Aaron now say that He
is Good: for His mercy endures forever.
4. Let all who fear the Lord now say
that He is Good: for His mercy endures
forever.

Вхідне – Голос 1: Благословен,
хто йде в Ім’я Господнє. Ми благословили вас із дому Господнього. Бог
Господь і з’явився нам.

Entrance Hymn – Tone 1: Blessed is
He that comes in the Name of the Lord. We
have blessed you from the House of the Lord.
God is the Lord and has appeared unto us.

Тропар – Голос 1: Загальне воскресіння перед Своїм стражданням запевняючи, з мертвих воскресив єси Лазаря,
Христе Боже. Тому і ми, як діти, несучи
знамена перемоги, виголошуємо Тобі,
Переможцеві смерти: Осанна во вишніх; Благословен, Хто йде в Ім’я Господнє.

Tropar – Tone 1: Giving us before Your
Passion an assurance of the general Resurrection, You raised Lazarus from the dead, O
Christ our God. Therefore, like the children,
we also carry symbols of victory and cry out
to You the Conqueror of Death: Hosanna in
the highest, blessed is He Who comes in the
Name of the Lord.

Слава Отцю...

Glory to the ...

Тропар – Голос 4: Поховавши себе разом з Тобою, через хрещення,
Христе Боже, безсмертного життя
сподобилися воскресінням Твоїм і,
оспівуючи, взиваємо: Осанна во вишніх; Благословен, Хто йде в Ім’я Господнє.

Tropar – Tone 4: Christ our God, we
have been buried with You through Baptism.
Therefore, we have become worthy of immortal Life through Your Resurrection. We
cry out to You chanting a hymn of praise:
Hosanna in the highest. Blessed is He Who
comes in the Name of the Lord.

І нині...

Both now...

Кондак – Голос 6: На Престолі в
небі, а на землі на осля сівши, Ти, Христе Боже, прийняв хвали ангелів і славлення дітей, які виголошували Тобі:

Kondak – Tone 6: Seated in heaven
upon Your throne and on earth upon a colt,
O Christ our God, You have accepted the
praise of the angels and the songs of the chil-3-

Благословен єси, Хто йде Адама визволяти.

dren who cried out to You: Blessed is the
One Who comes to restore Adam.

Прокимен – Голос 4: Благословен, Хто йде в Ім’я Господнє. Бог Господь і з’явився нам.
Стих: Прославляйте Господа, бо Він
Благий, бо повіки милість Його.

Prokeimen – Tone 4: Blessed is He
that comes in the Name of the Lord; God is
the Lord, and has appeared unto us.
Verse: O give thanks to the Lord, for He is
Good, for His mercy endures forever.

(Фил. 4:4-9) Браття! Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: Радійте! Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько! Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються
Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.
Наостанку, браття, що тільки правдиве,
що тільки чесне, що тільки праведне,
що тільки чисте, що тільки любе, що
тільки гідне хвали, коли яка чеснота,
коли яка похвала, думайте про це! Чого
ви від мене й навчилися, і прийняли, і
чули та бачили, робіть те! І Бог миру буде з вами!

(Phil. 4:4-9) Brethren! Rejoice in the
Lord always; again I will say, Rejoice! Let all
men know your forbearance. The Lord is at
hand! Have no anxiety about anything, but
in everything by prayer and supplication with
thanksgiving let your requests be made
known to God. And the peace of God, which
passes all understanding, will keep your
hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is
honourable, whatever is just, whatever is
pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these
things! What you have learned and received
and heard and seen in me, do; and the God of
peace will be with you!

Алилуя – Голос 1: Заспівайте Господеві пісню нову, бо Він сотворив чудеса.
Стих: Побачили всі кінці землі спасіння від Бога нашого.

Alleluia – Tone 1: Sing to the Lord a
new song, for He has done marvelous things.
Verse: All the ends of the earth have seen
the salvation of our God.

(Ів. 12:1-18) Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для Нього
вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним із тих, що до
столу з Ним сіли. А Марія взяла літру мира,
з найдорожчого нарду пахучого, і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм Йому ноги
обтерла. І пахощі мира наповнили дім! І
говорить один з Його учнів, Юда Іскаріотський, що мав Його видати: Чому мира оцього за триста динарів не продано, та й не роздано вбогим? А це він сказав не тому, що
про вбогих журився, а тому, що був злодій:
він мав скриньку на гроші, і крав те, що
вкидали. І промовив Ісус: Позостав її ти, це

(Jn. 12:1-18) Six days before the Passover,
Jesus came to Bethany, where Lazarus was,
whom Jesus had raised from the dead. There
they made him a supper; Martha served, and
Lazarus was one of those at table with him.
Mary took a pound of costly ointment of pure
nard and anointed the feet of Jesus and wiped
his feet with her hair; and the house was filled
with the fragrance of the ointment! But Judas
Iscariot, one of his disciples, he who was to betray him, said: Why was this ointment not sold
for three hundred denarii and given to the poor?
This he said, not that he cared for the poor but
because he was a thief, and as he had the money
box he used to take what was put into it. Jesus
said: Let her alone, let her keep it for the day of
-4-

вона на день похорону заховала Мені. Бо
вбогих ви маєте завжди з собою, а Мене не
постійно ви маєте! А натовп великий юдеїв
довідався, що Він там, та й поприходили не
з-за Ісуса Самого, але щоб побачити й Лазаря, що його воскресив Він із мертвих. А
первосвященики змовилися, щоб і Лазареві
смерть заподіяти, бо багато з юдеїв з-за нього відходили, та в Ісуса ввірували. А другого
дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить
Ісус, то взяли вони пальмове віття, і вийшли назустріч Йому та й кричали: Осанна!
Благословенний, хто йде у Господнє Ім'я!
Цар Ізраїлів! Ісус же, знайшовши осля, сів
на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська! Ото Цар твій іде, сидячи на ослі молодому! А учні Його спочатку того не зрозуміли були, але, як прославивсь Ісус, то
згадали тоді, що про Нього було так написано, і що цеє вчинили Йому. Тоді свідчив народ, який був із Ним, що Він викликав Лазаря з гробу, і воскресив його з мертвих.
Через це й зустрів натовп Його, бо почув,
що Він учинив таке чудо!

my burial. The poor you always have with you,
but you do not always have me! When the great
crowd of the Jews learned that he was there,
they came, not only on account of Jesus but also
to see Lazarus, whom he had raised from the
dead. So the chief priests planned to put Lazarus also to death, because on account of him
many of the Jews were going away and believing in Jesus. The next day a great crowd who
had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of
palm trees and went out to meet him, crying:
Hosanna! Blessed is he who comes in the name
of the Lord, even the King of Israel! And Jesus
found a young ass and sat upon it; as it is written: Fear not, daughter of Zion; behold, your
king is coming, sitting on an ass's colt! His disciples did not understand this at first; but when
Jesus was glorified, then they remembered that
this had been written of him and had been done
to him. The crowd that had been with him
when he called Lazarus out of the tomb and
raised him from the dead bore witness. The reason why the crowd went to meet him was that
they heard he had done this sign!

Задостойник – Ірмос – Голос 4:
Величай, душе моя, на осляті грядущого
Господа.
Ірмос – Голос 4: Бог Господь і з’явився нам; приготуйте свято і радіючи прийдіть, прославмо Христа із пальмами і
віттям, піснями виголошуючи: Благословен, Хто йде в Ім’я Господа, Спаса нашого.

Instead of “It is Truly Worthy” – Irmos – Tone 4: Magnify my soul, the Lord
Who sat upon a colt.
Irmos, Tone 4: God is the Lord, and has
appeared to us, let us keep the feast together.
Come with great rejoicing, let us magnify
Christ with palms and branches. Let us cry
aloud: Blessed is He Who comes in the
Name of the Lord, our Saviour.

Причасний:
Благословен, хто
йде в Ім’я Господнє. Бог Господь і
з’явився нам. Алилуя, Алилуя, Алилуя.

Communion Verse: Blessed is He that
comes in the Name of the Lord. God is the
Lord and has appeared unto us. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Святий Великий Піст — 23-го лютого до 11-го квітня.
Понеділок, 6-го квітня - Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці - Велике Повечір’я
з Літією - 6:30 веч.
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Вівторок, 7-го квітня - Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці - Вечірня з Літургією
Св. Іоана Золотоустого о год. 10:00 рано.
Середа 8-го квітня - Велика Середа - Таїнство Єлеопомазання o год. 6:00 веч. в румунській православній церкві (3511 - 3rd Avenue SW).
Четвер, 9-го квітня - Страсний Четвер - Св. Літургія о год. 10:00 рано.
Четвер, 9-го квітня - Страсний Четвер - Страстей Господніх о год. 6:30 вечора.
П'ятниця, 10-го квітня - Велика П’ятниця - Вечірня з Виносом Плащаниці о год. 4:30
вечора.
Неділя, 12-го квітня - СВІТЛЕ ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА, БОГА Й СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА - Початок Великодніх Відправ о год. 6:00 рано: Полуношниця Воскресна Утреня - Воскресна Св. Літургія - Освячення Пасок.
Понеділок, 13-го квітня - Світлий Понеділок - Св. Літургія о год. 10:00 рано.
Вівторок, 14-го квітня - Світлий Вівторок - Св. Літургія о год. 10:00.
Субота, 18-го квітня - Велика Вечірня з Літією - 6:30 вечором.
Неділя, 19-го квітня - Фомина Неділя - Св. Літургія о год. 9:30 рано - Спільне Свячене
слідує зараз після Св. Літургії.
ОГОЛОШЕНЬ
СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ: Щиросердечно запрошуємо вас на Спільний Свячений Пасхальний Сніданок, який відбудеться в нашім Культурнім Осередку в неділю 19-го квітня
зараз після св. Літургії. Ласкаво просимо всіх до участи!
УВАГА: Цим пригадуємо вам, що членські внески Української Православної Громади
Св. Володимира на 2015 рік уже повинні бути заплачені. Ласкаво просимо щоб усі
члени громади заплатили свій членський внесок якнайскоріше. Щиро дякуємо вам за
вашу увагу, щодо цієї важливої справи і християнського обов'язку!
СХОДИНИ СЕНЬОРСЬКОГО КЛЮБУ “ЗОЛОТОГО ВІКУ” відбуваються кожного вівторка починаючи о год. 10:00 рано. Просимо всіх членів клюбу прибути на ці сходини, а нових членів будемо щиро вітати!
DIVINE SERVICES
The Holy Great Fast — February 23 to April 11.
Monday, April 6 - Holy Day of the Annunciation of the Most Holy Theotokos - Great Compline & Litia - 6:30 PM.
Tuesday, April 7 - Feast Day of the Annunciation of the Most Holy Theotokos - Vespers & Divine Liturgy of St. John Chrysostom - 10:00 AM.
Wednesday, April 8 - Holy Wednesday - Holy Unction Service - 6:00 PM. - Romanian
Church (3511 - 3rd Avenue SW)
Thursday, April 9 - Holy Thursday - Divine Liturgy 10:00 AM.
Thursday, April 9 - Holy Thursday - Passions of Christ - 6:30 PM.
Friday, April 10 - Great Friday - Vespers - Procession of the Holy Shroud - 4:30 PM.
Sunday, April 12 - THE BRIGHT RESURRECTION OF OUR LORD, GOD AND SAV-
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IOUR JESUS CHRIST - Paschal Divine Services Begin At 6:00 AM: Nocturnes - Paschal
Matins - Paschal Divine Liturgy - Blessing of Baskets.
Monday, April 13 - Bright Monday - Divine Liturgy - 10:00 AM.
Tuesday, April 14 - Bright Tuesday - Divine Liturgy - 10:00 AM.
Saturday, April 18 - Great Vespers & Litia - 6:30 PM.
Sunday, April 19 - Thomas Sunday - Divine Liturgy 9:30 AM. - A Communal Easter Breakfast will follow this Divine Liturgy.
ANNOUNCEMENTS
FR. TARAS IS SERVING IN LETHBRIDGE TODAY.
PASCHAL CHARITY: Besides being a time of fasting and spiritual reflection, Great Lent is
also a time of almsgiving, of helping the less fortunate. During the Holy Great Fast we hear
the words: “The time for good deeds has come today, Judgement is at the doors, let us arise in fasting and offer tears of repentance and alms”. As we approach the glorious Feast of Pascha, let us
also remember those who are less fortunate than we are. Our congregation will once again
be providing food for the needy through the Mustard Seed and aid to orphanages in
Ukraine. A sincere thank you is extended to all generous donors and supporters of our Paschal Charity Appeal!
GREAT FRIDAY VIGIL: With the Blessing
of His Grace Bishop Ilarion, Bishop of Edmonton and the Western Eparchy, Chaplain of Youth, all Youth and their families
of the Western Eparchy are invited to participate in the Vigil of Great and Holy Friday. The Holy Friday Vigil at St. Vladimir’s begins with Vespers and the Carrying out of the Holy Shroud at 4:30 pm on
Friday, April 10. For more information on
how you can directly participate at this
Vigil, please contact Fr. Timothy at 403700-9947 or chrapkot@hotmail.com

COFFEE HOUR
The following people have graciously volunteered to be our hosts and volunteers for
Coffee Hour for:
April 5 – Tanya Sotnikow & Sonia Yarmuch
April 12 – Holy Pascha—No Coffee Hour
April 19 – Paschal Communal Breakfast
April 26 – Roxolana Chumak & Marusia
Koszarycz
We sincerely thank our Coffee Hour hosts
and volunteers for providing us with this expression of congregational hospitality and the
opportunity for extended Christian fellowship!
God bless you for your generosity and hospitality!

COMMUNAL PASCHAL BREAKFAST:
You are cordially invited to our Communal Blessed Paschal Breakfast, which will
be held in our Cultural Centre immediately following Divine Liturgy on Sunday,
April 19. Please join us in this community
fellowship meal!
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VOLUNTEERS REQUIRED: Volunteers are needed for our Communal Paschal Breakfast
on Sunday, April 19, 2019. We need help for set-up, serving and clean-up. Volunteers are
also needed for Saturday, April 18, 2015 for prep. If you are available for Saturday, please
call Ethel @ 403-934-4688.
SADOCHOK FAMILY FUN: St. Vladimir's Sadochok would like to invite you, your family
and friends to join us for our annual St. Vladimir’s Sadochok Family Fun Night on May 1,
2015. For tickets & information events@ukrainianpreschool.ca.
YOUTH RETREAT 2015: With the Blessing of His Grace Bishop Ilarion of Edmonton and
the Western Eparchy Chaplain of Youth, All Youth 10 years and older of the Western Eparchy are invited to attend Ukrainian Orthodox Church of Canada Be the Bee Retreat Banff
Alberta May 1 - 3, 2015. See event poster for more information. For more information,
please contact Fr. Timothy at 403-700-9947 or chrapkot@hotmail.com or go to http://
www.uoccyouth.com/upcoming-events.html
ORTHODOX MEN’S RETREAT: The organizing committee of the Men’s Orthodox Retreat
of St. John the Baptist invites you to join our retreat in Caroline, AB from May 1-3, 2015.
Our facilitator is Fr. Apostolos Hill from the Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral in
Phoenix, Arizona. Fr. Apostolos will be speaking on the theme of Uniting our Children to
Christ. For more information visit www.orthodoxcalgary.ca or talk to Sdn. Ihor Triska,
Glen Tacey, or Dan Zukiwsky.
CHURCH SCHOOL TEACHERS REQUIRED: Church School is in need of a couple of individuals interested in teaching Church School to our children. Church School takes place for
about an hour after church (during Coffee Hour). If you are interested in teaching, please
send an email to churchschool@stvlads.com.
“ORTHODOXY 101” - OUR ORTHODOX RELIGIOUS EDUCATION SERIES is held every
Thursday at 7:00 pm. The sessions are held at St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cultural
Centre Board Room. Please join us for this study series. For more information, please contact Fr. Timothy @ 403-453-5407.
SADOCHOK REGISTRATIONS: St. Vladimir's Sadochok is now accepting registrations for
summer camp and the 2015-2016 school term. For more information please contact director@ukrainianpreschool.ca.
SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO: Subdeacon Stavros Andrews, Yaryna Melnychuk, Irene Sopatyk and Kathy Yuzda who recently celebrated their birthdays. May the
Lord bless them with good health and grant them Many Years – На Многі Літа!
ST. VLADIMIR'S “GOLDEN AGERS” CLUB meets every Tuesday morning at 10:00 AM.
All members of the club are asked to attend these gatherings while new members will be
warmly welcomed!
ATTENTION ALL CONGREGATION MEMBERS: Please be reminded that 2015 member-8-

ships are now due. Please contact Walter Ozimko, our congregation Membership Administrator, to bring your membership up to date. On behalf of everyone in the congregation, the
Parish Council thanks those who have already looked into this important matter for 2015.
We are pleased to welcome you to worship with us today. Please note that only Orthodox Christians who have prepared themselves with prayer, fasting and confession may
approach to receive Holy Communion. Everyone is welcome to partake of the blessed
bread (Antidor) at the dismissal. Please introduce yourself to our pastor during the coffee hour and ask him about membership in the Orthodox Church.

*****
НЕДІЛІ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Кожна неділя Великого Посту несе у собі подвійний зміст. З одного боку, кожна неділя вступає в ритм,
що виявляє духовну діалектику Посту. З іншого боку, впродовж історичного розвитку Церкви майже кожна
великопісна неділя набула ще й іншого змісту. Так, у перту неділю Церква святкує Торжество Православ`я,
згадуючи подолання іконоборства та повернення пошанування ікон у 843 році в Константинополі. Зв`язок
цього святкування з Постом суто історичний: перше Торжество Православ`я відбулося саме цієї неділі. Так
само можна сказати і стосовно присвяти другої неділі Посту пам`яті святого Григорія Палами. Осуд його
ворогів і виправдання його вчення були встановлені Церквою у XIV ст. як друге Торжество Православ`я, і
щорічному святкуванню його була присвячена друга неділя Великого Посту. Попри важливість обох цих
свят, вони не залежать від Великого Посту як такого, отже і ми не будемо розглядати їх тут окремо.
Пам`ять святого Івана Лествичника у четверту неділю Посту і святої Марії Єгипетської у п`яту неділю в сутності своїй набагато тісніше пов`язані з Великим Постом. В обох святих Церква бачить не лише ідею аскетизму, але й найдосконаліший його приклад: у святого Івана Лествичника — в його писаннях, а у святої Марії Єгипетської — в самому житті. Спогад про цих святих у другій половині Посту має додати бадьорості і
натхнення вірним у їх духовній боротьбі впродовж великопісного подвигу. А що аскетизм не досить пригадувати, його потрібно застосовувати в житті, і оскільки пам`ять про цих святих прямо стосується нашого
особистого постового подвигу, — то поговоримо про них у останній главі.
Перше ж і головне значення великопісних неділь відкривається нам у читанні Апостола і Євангелія. Щоб
збагнути їх послідовність, потрібно пригадати про першопочатковий зв`язок Посту з Хрещенням, тобто сенс
Посту як приготування до Хрещення. Ці читання дійсно становили невід`ємну частину раннього християнського оголошення; вони пояснюють і ніби підсумовують приготування оголошених до пасхального Таїнства Хрещення. Хрещення відчиняє двері у нове життя, дароване Христом. Це нове життя ще тільки щойно
провіщене й обіцяне оголошеному, і він чекає й приймає його вірою. Він подібний до людей Старого Заповіту, що жили вірою в обітницю, але здійснення її вони не побачили.
Таким є зміст першої неділі. Спом`янувши всіх праведників Старого Заповіту , апостол Павло закінчує
словами (Євр. 11:24-26, 32-40; 12:2): "І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо
Бог передбачив щось краще про нас".
Але що ж саме? Відповідь дається в євангельському читанні першої неділі (їв. 1:43-51): "Ще більше від
цього побачиш! Щиру правду, щиро кажу вам: [відтепер] побачите відкрите небо, Божих ангелів, які підносяться і опускаються над Людським Сином".
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Це значить: ви, оголошені, що вірите в Христа, бажаєте охреститися, готуєтесь до Пасхи, — ви узрите
прихід нового часу справдження всіх обітувань, з`явлення Царства Небесного. Але ви те побачите лише коли повірите і розкаєтесь, коли переміните своє розуміння життя, коли забажаєте і візьмете на себе подвиг.
Про це нагадує нам читання Апостола у другу неділю (Євр. 1:10; 2:3): "Ось чому ми повинні бути дуже
уважними до почутого, щоб часом не відпасти. ...Як ми уникнемо (справедливої відплати), якщо занедбаємо таке велике спасіння?"
В євангельському читанні другої неділі (Мк. 2:1-12) образом цього зусилля і жадання постає розслабле- 10 -

ний (спаралізований), якого спускають до ніг Христа через покрівлю дому: "Побачивши їхню віру, Ісус каже
спаралізованому: Дитино, відпускаються твої гріхи!"
У третю неділю починається поклоніння Хресту, і ми чуємо у євангельському читанні (Мк. 8:34; 9:1): "Бо яка
користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу? Або що дасть людина замість своєї душі?"
Від цієї неділі в читанні Послання до Євреїв починає вияснюватися сенс жертви, якою для кожного з нас
відчиняється вхід "у найвнутрішніше, за запону", тобто до Святая Святих Царства Божого (дивіться у третю
неділю: 4:14; 5:6; в четверту неділю: 6:13-20; у п`яту неділю: 9:11-14), в той самий час, коли в Євангелії від
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Марка провіщаються добровільні Страсті (страждання) Христові: "Людський Син буде виданий у руки людей, і вб`ють
Його..." (Мк. 9:17-31), — і Його
Воскресіння: "...і убитий після
трьох днів воскресне" (Мк. 10:
32-45, п`ята неділя).
Приготування до великого Таїнства, оголошення, завершується, а вирішальний час, коли людина увійде в поєднання зі
Смертю і Воскресінням Христа,
наближається.
У наші дні Великий Піст перестав бути часом приготування
оголошених до Хрещення, але
хіба ми, хоча й хрещені і миропомазані, не є ще в певному сенсі оголошеними? І хіба не слід
нам повертатися до цього стану кожен рік? Хіба не відпадаємо ми знову і знову від того великого Таїнства, до якого були
прилучені? Хіба не потрібно в
нашому житті, що в суті є самим лише відпадінням від Христа і Його Царства, оте щорічне
повернення до самих коренів
нашої християнської віри?
(Джерело:
http://
аpologet.kiev.ua)

UKRAINIAN WOMEN’S ASSOCIATION
OF CANADA - UWAC

St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox
CHURCH SCHOOL

UKRAINIAN SELF RELIANCE
ASSOCIATION OF CANADA - TYC

Ethel Tacey - President
Tel: 403-264-3437
Tel: 403-264-3437

Joanna Calkins - Director
Tel: 403-278-0822
Tel: 403-264-3437

Greg Faryna - President
Tel: 403-256-9060
Tel: 403-264-3437

UKRAINIAN MUSEUM OF CANADA
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Greg Syrnick
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Laudie Collins - President
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St Vladimir’s Ukrainian Orthodox
CULTURAL CENTRE
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Annie Kulmacz
Tel: 403-264-3437
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Michele Faryna - Administrator
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Fax: 403-264-3438

Paul Amiot - President
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