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Святий Венедикт народився 480 року в італійському містечку Нурсії у заможній родині. Не
бажаючи йти за лихим прикладом шкільних товаришів, потайки втік із міста. Деякий час він перебував у селі Енфіде в Сабінських горах, де жертовно
допомагав священикам.
Потім він поселився у печері на горі Субіяко і
провів там три роки подвижницького життя. Згдом
Венедикт став настоятелем чернечої обителі у
міцевості Вікаваро і збудував 12 монастирів.
Провівши 30 років у околиці Субіяко, Венедикт переселився на гору
Кассіно. Там він збудував славний на весь світ Венедиктинський монастир Монте Кассіно.
Венедикт написав монаший устав Венедиктинського Чину, у якому,
як сказав св. Григорій, "святий муж вчив так, як жив сам". Він мав дар
передбачення майбутніх подій і читання людських думок.
Віддав свою святу душу Богові 550 року.
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Venerable Benedict of Nursia
St. Benedict was born at Nursia, in Italy,
around 470 A.D. Sent to school in Rome, he
soon fled the worldliness of life in the city,
abandoning his secular studies to become a
monk. Although he first lived with a "company
of virtuous men," soon a miracle the holy man
performed, fixing a broken vessel, attracted
attention.

He fled once again and took up residence in a mountain cave at Subiaco, near
the site of a villa built by Nero. Here St. Benedict lived in continual prayer and asceticism
for three years. Eventually, God allowed his
fame to spread once again, and he was
asked by a nearby community of monks to become their abbot.
The saint reluctantly agreed. However, the men rebelled against his
ascetic directions and attempted to poison him. St. Benedict was unharmed, because as he made the sign of the cross over the poisoned
drink, the cup shattered. He returned to his cave. Gradually individuals
began to come to live near him at Subiaco, and in the end St. Benedict
built twelve monasteries for these spiritual children, living himself at a
thirteenth, Monte Cassino.
St. Gregory notes a tradition that St. Benedict had a sister, St. Scholastica, who became a nun at one of his communities, and a famous story
has her praying for a rainstorm on one occasion so as to enjoy more time
in spiritual fellowship with her brother. Three days later, she died. St.
Benedict saw her soul rising to heaven "in the likeness of a dove," and
had her buried in his own tomb. (St. Scholastica is remembered on February 10.)
After receiving the Eucharist, St. Benedict reposed in the oratory of
his monastery, his arms lifted in prayer, in the year 543.

АПОСТОЛ
З Послання до Євреїв св. Апостола Павла читання.
(р. 1, в. 10 – 2:3)
Браття: І: Ти, Господи, землю колись заклав, а небо то
чин Твоїх рук.

Загинуть вони, а Ти будеш стояти, всі вони, як той одяг,
постаріють.
Як одежу, їх зміниш, і минуться вони, а Ти завжди Той
Самий, і роки Твої не закінчаться!

Кому з Анголів Він промовив коли: Сядь праворуч Мене,
доки не покладу Я Твоїх ворогів підніжком ногам Твоїм!
Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на
службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?

Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб
ми не відпали коли.
Коли бо те слово, що сказали його Анголи, було певне, а
всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату,

то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике
спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа,
ствердилося нам через тих, хто почув.

ЄВАНГЕЛІЯ
Від Марка Святого Євангелія читання.
(р. 2, в. 1 – 12)
Коли ж Він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то
чутка пішла, що Він удома.
І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А
Він їм виголошував слово.
І прийшли ось до Нього, несучи розслабленого, якого несли
четверо.
А що через народ до Нього наблизитися не могли, то стелю
розкрили, де Він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав
розслаблений.
А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому:
Відпускаються, сину, гріхи тобі!
Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали: Чого
Він говорить отак? Зневажає Він Бога... Хто може прощати гріхи,
окрім Бога Самого?
І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони так міркують собі, і
сказав їм: Що таке ви в серцях своїх думаєте?
Що легше: сказати розслабленому: Гріхи відпускаються тобі, чи
сказати: Уставай, візьми ложе своє та й ходи?
Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи
на землі, каже розслабленому:
Тобі Я наказую: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім!
І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що
всі дивувались і славили Бога, й казали: Ніколи такого не бачили
ми!

EPISTLE
The reading is from the Epistle of St. Paul to the Hebrews.
(c. 1, v. 10 – 2:3)
Brethren: And: “You, LORD, in the beginning laid the foundation of the earth, And the heavens are the work of Your hands.

They will perish, but You remain; And they will all grow old
like a garment;
Like a cloak You will fold them up, And they will be changed.
But You are the same, And Your years will not fail.”

But to which of the angels has He ever said: “ Sit at My right
hand, Till I make Your enemies Your footstool”
Are they not all ministering spirits sent forth to minister for
those who will inherit salvation?

Therefore we must give the more earnest heed to the things
we have heard, lest we drift away.
For if the word spoken through angels proved steadfast, and
every transgression and disobedience received a just reward,

how shall we escape if we neglect so great a salvation, which
at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to
us by those who heard Him.

GOSPEL
The reading is from the Holy Gospel according to St. Mark.
(c. 2, v. 1 – 12)

And again He entered Capernaum after some days, and it was heard
that He was in the house.
Immediately many gathered together, so that there was no longer room
to receive them, not even near the door. And He preached the word to them.
Then they came to Him, bringing a paralytic who was carried by four
men.
And when they could not come near Him because of the crowd, they
uncovered the roof where He was. So when they had broken through, they
let down the bed on which the paralytic was lying.
When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, “Son, your sins are
forgiven you.”
And some of the scribes were sitting there and reasoning in their
hearts,
“Why does this Man speak blasphemies like this? Who can forgive sins
but God alone?”
But immediately, when Jesus perceived in His spirit that they reasoned
thus within themselves, He said to them, “Why do you reason about these
things in your hearts?
Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven you,’ or
to say, ‘Arise, take up your bed and walk’?
But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins” - He said to the paralytic,
“I say to you, arise, take up your bed, and go to your house.”
Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of
them all, so that all were amazed and glorified God, saying, “We never saw
anything like this!”

Церковний Календар

БЕРЕЗЕНЬ
30

Літургія Раніш Освячених Дарів
Літургія 9:30 ранку

КВІТЕНЬ

Church Calendar

MARCH
Liturgy of the Presanctified Gifts
Liturgy 9:30 am

APRIL

2

Поминальна Субота
Літургія 9:30 ранку
Свята Сповідь о 8:00 год. веч.

Soul Saturday
Liturgy 9:30 am
Holy Confession @ 8:00 pm
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3-тя Неділя Великого Посту
Літургія 10:00 ранку
Пассія в Церкві св. Анни

3rd Sunday of Great Lent
Liturgy 10:00 am
Passia @ St. Ann’s @ 5:00 pm

6

Літургія Раніш Освячених Дарів
Літургія 9:30 ранку

Liturgy of the Presanctified Gifts
Liturgy 9:30 am

7

Благовіщення Пресвятої Богородиці
Літургія 9:30 ранку

Annunciation of the Theotokos
Liturgy 9:30 am
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Поминальна Субота
Літургія 9:30 ранку
Свята Сповідь о 8:00 год. веч.

Soul Saturday
Liturgy 9:30 am
Holy Confession @ 8:00 pm

10

4-та Неділя Великого Посту
Літургія 10:00 ранку
Пассія в Церкві св. Андрія

4th Sunday of Great Lent
Liturgy 10:00 am
Passia @ St. Andrew’s @ 5:00 pm

13

Літургія Раніш Освячених Дарів
Літургія 9:30 ранку
СКАСОВАНА!

Liturgy of the Presanctified Gifts
Liturgy 9:30 am
CANCELLED!

13

Поклони о год. 7:00 веч.

Poklony @ 7:00 pm

Просимо підтримувати ювілейну збірку своїми щедрими пожертвами!
Please support our anniversary fundraiser with your generous donations!

Інформація та події на березень - Information & activities for March
27
29
30
31

Співдружжя: CYMK
Навчання на бандурі
Сеньйори: Приготування вареників
Сеньйори: Приготування вареників

Fellowship: CYMK
Bandura Instruction
Seniors: Varenyky Preparations
Seniors: Varenyky Preparations

Інформація та події на квітень - Information & activities for April
1
3
5
7
10
10

Вечорок Писанки
Співдружжя: CYK
Навчання на бандурі
Клюб сеньйорів: Обід для публіки
Співдружжя: Орден св. Андрія
Збори СУК о 12:30 год. по обіді

Pysanka Bingo @ 7:00 pm
Fellowship: UWAC
Bandura Instruction
Seniors Club: Public Lunch
Fellowship: Order of St. Andrew
UWAC Monthly Meeting @ 12:30

Accepting donations of Pysanky

Приймаємо в дарунок писанки

for the Pysanka Bingo
to be held on
Friday, April 1 at 7:00 pm

для Вечорка Писанки,
який відбудеться в
п’ятницю 1-го квітня

Contact: Darcy Moskaluk-Rutkay

Звертайтеся до Одарки Москалюк-

BINGO: Monday, March 28 @ 10:00 am at Delta Downsview
Thursday, March 31 @ 10:00 am at Delta Downsview
Український Православний Собор Св. Димитрія - Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius
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