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ТЕПЛИЙ ПРИВІТ ГОСТЯ! 

Слава Ісусу Христу! (відповів: Слава навіки!)  

Ми раді, та приємно нам що Ви приєдналися до нас 

сьогодні вранці! Ми бажаємо Божого Благословення всім, 

хто сьогодні з нами перебуває, і сподіваємось, що ви скоро 

сюди завітаєте знова! Якщо у вас є якісь запитання щодо 

нашого богослужіння чи про православ’я, будь ласка, 

зверніться до отця Григорія. 

ПРИМІТКА ДЛЯ НАШИХ ВІДВІДУВАЧІВ: Будь ласка, 

зрозумійте, що Святе Причастя є знаком єдності нашої 

віри. Тільки православні християни, які підготувалися  

молитвою, постом та періодичної сповіді, можуть брати 

участь у Таїнстві Святого Причастя. 

A WARM WELCOME TO OUR VISITORS !  

Glory be to Jesus Christ! (responded with: Glory be forever!) 

Slava Isusu Christu! (Slava na viki!)  

We are happy that you have joined us today! It is our pleasure 

to have you in our presence this morning and we wish God’s 

Blessings to all who visit with us today and hope you stop in 

again soon! If you have any questions in regards to our wor-

ship or Orthodoxy, please see Fr. Gregory.  

A NOTE TO OUR VISITORS Please understand that Holy 

Communion is a sign of unity of our faith. Only Orthodox 

Christians that have prepared themselves through prayer, 

fasting, and periodic confession are permitted to participate 

in the Sacrament of Holy Communion.  
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33-тя РЕДІЛЯ ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
Поклоніння оковам апостола Петра 

29-го січня, 2023 

Подавання Записок “За Здоров’я” і “За Упокой”:  
Можна перед Літургією подати Cвященику список осіб, які 
просять молитися за їх здоров’я або за видужання хворих. 
Запишіть імена і передайте до Вівтаря перед Літургією для 
попереднього поминання імен спочатку за Проскомидією а 
потім і за Божественною Літургією.  

Чи не бачили когось деякий час? 
Дайте їм дзвінок. Довідайтеся як вони проживають. Дайте їм 
знати що ви про них думаєта та торбуєтися. Добре слово зогріє 
душу людині. 

Увага:   
Якщо ви знаєте, що хтось із вірних нашої церковної родини 
занедужав і перебуває на лікуванні в лікарні чи вдома, або 
потребує необхідної пастирської опіки, ласкаво просимо Вас, 
повідомити про це отця Григорія. 
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 Нагадуємо нашим вірним і відвідувачам наступні 

вказівки щодо Святих Таїнств у Православній Церкві. 

▪ Православних християн заохочуємо часто причащатися. 

▪ Причасники повинні бути в мирі з іншими, перш ніж підійти 

до чаші (Мт 5:23-24) 

▪ Усвідомити важливість ретельного розгляду гріхів і 

порушення які були вчинені проти Бога, себе та інших, а також 

молитви про прощення перед тим, як прийти до Святого 

Причастя. 

▪ Ті хто часто причащаються повинні приходити на Святу 

Сповідь принаймні чотири рази на рік (протягом чотирьох 

періодів посту в році), а також, коли іспит сумління виявляє 

необхідність зробити це, щоб зцілити будь-яку гріховну 

поведінку. 

▪ З вечора перед прийняттям Святого Причастя причастники 

повинні постити від будь-якої їжі та напоїв. 

▪ Готуючись до Святого Причастя, причасники повинні читати 

молитви перед Причастям. 

▪ Усі православні християни повинні приймати Таїнства сповіді 

раз на рік. 

▪ Ті, хто спізнюється на Божественну Літургію (після читання 

Апостола та Євангелія), не повинні підходити до чаші. 

▪ Ті, хто хворіють або мають особливі фізичні потреби, 

звільняються від наведених вище рекомендацій. 

▪ Немовлята та діти (до семи років), які є православними 

християнами, можуть приймати Святе Причастя і звільняються 

від наведених вище рекомендацій. 

Дякуємо, що сьогодні зібралися разом з нами. Разом 

ми прославили Єдиного Бога, Отця, Сина і Святого 

Духа.· Нехай ми наближаємось один до одного і 

ближчим до Бога, наслідуючи вічні вчення нашого 

Господа. 
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Кожної неділі відвідуйте Церкву як Сім'я і 
об'єднайтесь з Господом у Святому Причасті.  

Щотижнева жертва під час Божественної Літургії є виявом 

вдячності за благословення, які Бог дав нам, і символізує наше 

дарування Богові чогось, що ми цінуємо. Це можливість 

повернути частину цих благословень назад Богу для 

використання Його Церквою, щоб вшановувати Бога через 

жертвування. У притворі стоїть підставка (скринка) із 

позначенням «пожертви на церкву», а ліворуч від цієї 

підставки — конверти для пожертв. Будь ласка, даруйте 

щедро. 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПАРАФІЇ 
Повідомляємо усіх членів Парафії Святого Юрія, що РІЧНІ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, відбудуться в НЕДІЛЮ 26-го 
ЛЮТОГО, 2023 РОКУ, по Божественній Літургії та після 
перекуски.  Збори відбудуться в Парафіяльній залі.  

 ПРОСИМО УСІХ ЧЛЕНІВ ПАРАФІЇ БУТИ 
УЧАСНИКАМИ ЦИХ ЗБОРІВ.  
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 

4 лютого – субота. 
† 9-ий Час: 4:45 год. веч. 
† Велика Вечірня: 5:00 год. веч. 
 
5 лютого – неділя. 

Неділя про митаря і фарисея 
† Сповідь: з 8.45 до 9.15 год. 
† Часи: 9:00 год. 
† Божественна Літургія: 9:30 год. 
● Братська зустріч при кави післа Божественної Літургії 



7 

Поклоніння чесним кайданам святого і 

всеславного апостола Петра 
Пам'ять 29 січня 

 

Поклоніння чесним 

кайданам святого і 

всехвального апостола 

Петра: Близько 42 року за 

наказом Ірода Агріппи 

апостол Петро був кинутий 

у в'язницю за проповідь 

про Христа Спасителя. У 

в'язниці його тримали 

двома залізними 

ланцюгами. У ніч перед 

судом ангел Господній зняв 

з апостола Петра ці 

кайдани і вивів його з 

в’язниці (Дії 12:1-11). 

Християни, які дізналися 

про чудо, взяли ланцюги і 

зберегли їх як дорогоцінну 

пам'ять. Протягом трьох століть кайдани зберігалися в 

Єрусалимі, і ті, хто страждав від хвороби і з вірою до них 

звертався, отримували зцілення. Патріарх Ювеналій (2 липня) 

подарував кайдани Євдокії, дружині імператора Феодосія 

Молодшого, а та в свою чергу перенесла їх з Єрусалиму до 

Константинополя або в 437, або в 439 році. 

Євдокія послала один ланцюг до Риму своїй дочці Євдоксії 

(дружині Валентиніана), яка побудувала на Есквілінському 

пагорбі церкву, присвячену апостолу Петру, і поставила в ньому 

ланцюг. Були в Римі й інші ланцюги, якими був закутий 

апостол Петро перед своєю мученицькою смертю за імператора 

Нерона. Їх теж поставили в церкві. 

29 січня вериги святого Петра виносяться на всенародне 

почитання. 
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НЕ БІЙСЯ СЛЕДУВАТИ ЗА 

ХРИСТОМ 

 

Наше земне життя стає все менш різноманітним. Життя 

християнина виглядає дивним для сторонніх спостерігачів у 

гонитві за масштабними подіями та ефектами. Зовнішнє життя 

християнина набагато тихіше і простіше. Люди хочуть 

подорожувати та отримувати нові враження. Але коли людина 

знаходить Бога, вона розуміє, що у Бога є все, що може бути в 

цьому світі, і набагато більше. Тому така людина витрачає всю 

свою енергію, щоб проникнути у власне серце і залишитися там 

з Богом, щоб її серце стало Царством Божим. 

Іноді ми не можемо цього зробити. Нас часто розривають. З 

одного боку, у нас є наше старе «я» зі своїми емоціями та 

почуттями, яке завжди намагається знайти щось нове, щось 

інтригуюче чи смачне... З іншого боку, наше нове «я» зовсім не 

хоче нічого нового. Нудно, тому що в цьому слові все однаково - 

так було тисячу років тому, так і сьогодні. Що 

чи може бути новим у цьому світі, крім Бога? Ми припускаємо, 

що Він ховається від нас, але Він поруч, хоча ми Його не 

бачимо... 

Коли людина зберігає внутрішній спокій, незалежно від того, де 

вона перебуває, вона відчуватиме себе на небесах. Коли ми 

втрачаємо цей спокій, коли гріх переважає в нас, тоді ми 
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починаємо не любити навіть тих, хто поруч. Ми не хочемо бути 

з ними. У Писаннях ми читаємо: «Як хто хоче йти за мною, 

нехай зречеться самого себе» (Луки 9:26). Як можна зректися 

самого себе? Як можна бажати пожертвувати своєю душею, 

навіть щоб врятувати її? Старе я вмирає і нам шкода. Особисто я 

можу сказати, що мене раніше цікавило все прекрасне, все 

гарне, природні пам'ятки... Зараз я не можу цим наповнити 

своє серце. Що нам робити? Як нам Християнин розуміє, що 

кожен крок до Бога завдає болю, тому що неможливо зберегти 

цю благодать у своєму серці своїми власні засоби. Благодать 

зникає, і ти залишаєшся страждати у відчаї, тому що не можеш 

жити, як раніше, але ти все ще не знаєш, що краще. 

Куди ми йдемо? Йдемо до Воскресіння, до Пасхи! Ось чому ми 

не повинні боятися йти за Христом. Ця дорога здається 

страшною для тих, хто не знає, що Бог є любов. Хіба Бог когось 

позбавив належної частки? Чи Бог дає комусь більше, ніж 

комусь іншому? Його дари розподілені рівномірно. Проблема в 

тому, що ми по-різному сприймаємо Божі дари і по-різному їх 

зберігаємо. 

Нам потрібно вмирати і воскресати в цьому житті, щоб не 

боятися смерті фізичної. Наша енергія в’яне, і ми нічого не 

можемо зробити: наші очі не бачать, наші вуха не чують. 

Людина насилу рухається, її фізичні ресурси виснажені. 

Попереду у нього тільки кінець. Якщо ми прив’язані до цього 

світу, наше життя стає дорогою до власної могили. Але ми не 

хочемо вмирати, ми хочемо жити вічно. Для цього ми 

приходимо до церкви, і для цього ми приходимо до Чаші. Ми 

повинні вчитися всьому заново, якщо ми хочемо дізнатися 

зовсім інший погляд на життя, любов і світ. «Сестра моя і брат 

мій – життя моє» (з молитви архімандрита Софронія) – так 

треба дивитися на людину поруч. Він не перешкода, не тягар і 

не конкурент, а моє життя. Якщо ми почнемо шукати красу 

один в одному, то світ навколо нас зміниться. 

Сьогодні ми дякуємо Богові за можливість говорити про Небо, 

про щось важливе в нашому житті. Люди рідко говорять про ці 

речі. Вони не мають на це часу. У них багато справ. Усе штучне в 

цьому світі. 
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Все підміняється і плутається. Не тільки їжа та стосунки стають 

штучними, але й саме наше життя стає нереальним. Люди 

люблять натуральну їжу, бо вона корисна. Натуральні 

матеріали більш надійні. Ми також потребуємо природного та 

нормального життя з Богом. Без Бога взагалі немає життя. Ми 

просимо Бога укріпити нас, бо кожен із нас немічний і 

тремтливий. У кожного з нас багато гріхів, які спотворюють все 

навколо. Ми не повинні боятися викорінювати ці гріхи. Ми не 

повинні боятися болю, який це може спричинити. Ми повинні 

самовдосконалюватися. Для цього й призначене наше земне 

життя: увійти в Царство Небесне, відновити те, що наші 

предки втратили в Едемі, відновити зв’язок із Богом, який 

перекроїть нас на образ і подобу Божу. 

НАЙБІЛЬШИЙ ПОДАРУНОК, ЯКИЙ 

МОЖЕ ЗРОБИТИ ЛЮДИНА 
Преподобний Макарій Великий 

 

«Побожна душа, навіть якщо вона практикує всі чесноти, 

приписує все Богові і нічого собі. Бог, з іншого боку, коли Він 

бачить її здорове та здорове розуміння та знання, приписує все 

душі та винагороджує її як хоча воно досягло всього завдяки 

власним зусиллям. Він робить це незважаючи на те, що якби 

Він привів нас на суд, у нас би не було справжньої праведності. 

Для матеріальних благ і всього, що людина вважає цінним і 

через Земля і все, що на ній, все належить Богові, тіло і душа 

людини, і навіть сама її істота, належать їй лише за благодаттю. 

Що ж їй залишається, що вона може називати власне, завдяки 

чому він може пишатися собою або виправдовувати себе?Але 

коли душа визнає - що насправді є правдою - що всі її добрі 

вчинки заради Бога, разом з усім її розумінням і знанням, слід 

приписати Богові один і що все слід приписати Х Тоді Бог 

приймає це як найбільший дар, який може зробити людина, як 

жертву, яка є найціннішою в Його очах». 
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МОЛИТВИ ПЕРЕД ЧИТАННЯМ СВЯТОГО ПИСЬМА 
Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче Владико, нетлінне світло Твого 

богопізнання і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські 

проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, 

перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, 

що угодне Тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі 

славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим і 

животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Після молитви читаємо уривок з Євангелія (згідно з планом читання). 

Опісля робимо коротку застанову, що Слово Боже до мене промовляє. 

ЩОДЕННІ ЧИТАННЯ СВ. ПИСМА 

30 січня—понеділок. 
Апостол: 1 Петра 2:31-3:9   Євангеліє: Марка 12:13-17 

 
31 січня—вівторок. 

Апостол: 1 Петра 3:10-22   Євангеліє: Марка 12:18-27 
 
1 лютого—середа. 

Апостол: 1 Петра 4:1-11   Євангеліє: Марка 12:28-37 
 
2 лютого—четвер. 

Апостол: 1 Петра 4:12-5:5   Євангеліє: Марка 12:38-44 
 
3 лютого—п'ятниця. 

Апостол: 2 Петра 1:1-10   Євангеліє: Марка 13,1-8 
 
4 лютого—субота. 

Апостол: 2 Тимофія 2:11-19  Євангеліє: Луки 18:2-8 
 
5 лютого—неділя. 

Неділя митаря і фарисея 
Початок Тріоді Посної 

Апостол: 2 Тимофія 3:10-15  Євангеліє: Луки 18:10-14 
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33 SUNDAY AFTER PENTECOST 
Veneration of the precious Chains of the Holy 

Apostle Peter 
January 29, 2023 

We welcome you today  

Prayers “For Health” and “For Repose”:  

You can always request of the church prayers for health or for the 

repose of the departed by writing down their names and passing 

this list to the Altar before Liturgy for commemoration at the 

Proskomedia and during the Liturgy. 

 Attention: 

If you know of any of our faithful of our church family who is ill and 

is being treated in the hospital or at home, or anyone in need of 

pastoral care, please inform Father Gregory.  

Haven’t Seen Someone in a While? 
Give them a call. See how they are doing. Let them know that you 

not only miss them but also care enough to see if everything is okay. 
A kind word can go a long way. 
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▪ 
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Attend Church every Sunday as a Family and unite 
with Our Lord in Holy Communion.  

A weekly offering during Divine Liturgy is an expression of 

gratitude for the blessings that God has given us and symbolizes 

our giving something we value to God.  It is an opportunity to 

return a portion of these blessings back to God for use by His 

Church, to honour God through giving.  In the foyer is a stand 

denoting “donation to church” and to the left of this stand are 

donation envelops. Please give generously.  

The Parish Annual Meeting will be held on Sunday, February 
26th, 2023 following the Divine Liturgy and Lunch.  The meeting 
will be held in the Parish Hall.   

ALL MEMBERS ARE REQUESTED TO ATTEND.   
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February 4 – Saturday. 
† 9th Hour: 4:45 p.m. 
† Great Vespers: 5 p.m. 
 
February 5 – Sunday. 

Sunday of the Publican and Pharisee 
† Confession: from 8:45  to 9:15 a.m. 
† Hours: 9:00 a.m. 
† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 
● Coffee hour fellowship following the Divine Liturgy 

SCHEDULE OF SERVICES 
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Veneration of the Precious Chains of the Holy 

and All-Glorious Apostle Peter 
Commemorated on January 29 

The Veneration of the 

Honorable Chains of the 

Holy and All-Praised 

Apostle Peter: In about the 

year 42, on the orders of 

Herod Agrippa, the Apostle 

Peter was thrown into 

prison for preaching about 

Christ the Savior. In prison 

he was held secure by two 

iron chains. During the 

night before his trial, an 

angel of the Lord removed 

these chains from the 

Apostle Peter and led him 

out from the prison (Acts 

12:1-11). 

Christians who learned of 

the miracle took the chains 

and kept them as precious keepsakes. For three centuries the chains 

were kept in Jerusalem, and those who were afflicted with illness 

and approached them with faith received healing. Patriarch Juvenal 

(July 2) presented the chains to Eudokia, wife of the emperor 

Theodosius the Younger, and she in turn transferred them from 

Jerusalem to Constantinople in either the year 437 or 439. 

Eudokia sent one chain to Rome to her daughter Eudoxia (the wife 

of Valentinian), who built a church on the Esquiline hill dedicated to 

the Apostle Peter and placed the chain in it. There were other chains 

in Rome, with which the Apostle Peter was shackled before his 

martyrdom under the emperor Nero. These were also placed in the 

church. 

On January 29, the chains of Saint Peter are brought out for public 

veneration. 
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ELDER PAISIOS ON SPIRITUAL STUDY  
An Excerpt from Spiritual Awakening  

Father, what books should be read by those who are 

beginning their spiritual search?  

First, they should read the New Testament to learn the meaning of 

Christ, to be shaken up a little; later they can read the Old 

Testament. Do you know how hard it is when they have read nothing 

and yet they come to ask for help? It is like an elementary school 

child going to a university professor and saying, “Help me.” What 

can the professor tell him? “One plus one equals two”? Others, 

again, are not spiritually restless; they come and say, “Father, I have 

no problems and I am just fine; I only dropped by to see you.” Man 

can never say that he has no problems, no concerns; he will have 

something. The struggle for the spiritual life never ends. Or some 

people come and tell me, “Tell us spiritual things.” … It is like going 

to the pharmacy and saying, “Give us medicines,” without first 

saying what their illness is, or whether or not they went to the 

doctor, and what he advised them to do. Go figure! You see, whoever 

is seriously concerned over his spiritual condition knows, more or 

less, what he is lacking, and once he seeks it, he benefits.  

As a novice, when I read something I liked, I wrote it down so as not 

to forget it, and I would try to apply it to my life. I didn’t readjust to 

pass my time pleasantly. I had a spiritual restlessness and, when I 

could not understand something, I would ask for an explanation. I 

read relatively little, but I checked myself a great deal on what I 

read. “What point am I at? What must I do?” I would sit myself 

down and go through such a self-examination. I did not allow what I 

read to pass me by untaxed.  

Today with so much reading people end up like tape recorders, 

filling up their cassettes with superfluous matters. According to 

Abba Isaac, however, Wisdom not based on righteous activity is a 

deposit of disgrace. You see, many who are interested in sports read 

sports magazines and newspapers while they are sitting. They may 

be like the fatted calf, but they still marvel at the athletes. “Oh he is 

marvellous! He is great! Bravo!” But they don’t work up any sweat, 

and they don’t lose any pounds. They read and read about athletic 
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events, and then they go and lie down; they gain nothing. They are 

satisfied with the pleasure of reading. Some worldly people read 

newspapers, others romantic literature or an adventure novel, still 

others watch a football game at the stadium and pass their time. The 

same thing is done by some people who read spiritual books. They 

may spend the whole night reading spiritual books with great 

intensity and be content. They take a spiritual book, sit comfortably, 

and begin reading. “Oh, I profited from that,” they say. It would be 

better to say, “I enjoyed myself, I spent my time pleasantly.” But this 

is not profit…  

The various patristic texts, which thank God are available by the 

thousands today, are very helpful. One can find whatever one needs 

and desires in these books. They are authentic spiritual 

nourishment and a sure guide on the spiritual path. However, in 

order to be of benefit to us, they have to be read with humility and 

prayer. Patristic texts reveal the inner spiritual condition of the soul, 

much as axial tomography reveals the inner structures of the body... 

In order to understand the writings of the Fathers one must 

constrain oneself, focus and live spiritually, for the spirit of the 

Fathers is perceived through and by the spirit only. Especially 

helpful are the Ascetical Homilies by Saint Isaac the Syrian, but they 

must be studied slowly so that they can be assimilated little by little 

as spiritual food. The Evergetinos is truly of great benefit, because it 

gives us insight into the whole spirit of the Holy Fathers, it is helpful 

because it describes the struggles of the Fathers against each and 

every one of the passions, and, by learning how they worked on the 

spiritual life, the soul is greatly assisted. Also, the Synaxaria, the 

Lives of the Saints, are sacred history and very helpful, especially for 

young people, but they should not be read as stories.  

We do not need great knowledge to be devout. If we concentrate and 

meditate on the few things we know, our heart will be spiritually 

embroidered… So, read the Fathers, even one or two lines a day. 

They are very strengthening vitamins for the soul.  
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DON'T BE AFRAID TO FOLLOW  

CHRIST  

Our earthly life is getting less and less varied. The life of a Christian 

seems weird to outside observers in pursuit of large-scale events 

and effects. The outer life of a Christian is much quieter and 

simpler. People want to travel and acquire new impressions. 

However, when a person finds God, he understands that God has 

everything that can be in this world and a whole lot more. This is 

why such a person spends all his energy to get into his own heart 

and stay there with God so that his heart could become the 

Kingdom of God.  

Sometimes we cannot do this. We are often torn apart. On the one 

hand, we have our old self with its emotions and feelings, which is 

always trying to find something new, something intriguing or 

tasty ... On the other hand, our new self does not want anything new 

at all. It is boring because everything in this word is the same - it 

was the same a thousand years ago, and it is the same today. What  

can be new in this world except for God? We assume that He is 

hiding from us but He is near, albeit we do not see Him ...  

When an individual preserves inner peace, he will feel as if he were 

in Heaven regardless of where he is. When we lose this peace, when 

the sin prevails in us, then we begin to dislike even those who are 

close to us. We do not want to be with them. We read in scriptures, 

"If any man will come after me, let him deny himself' (Luke 

How can one deny himself? How can one desire to sacrifice his soul 

even if to save it? The old self dies and we feel sorry. Personally, I 

can say that I used to be interested in everything beautiful, in 

everything nice, in the sights of nature ... Now I cannot fill my heart 

with these things. What should we do? How should we live then? A 

Christian understands that each step towards God causes pain 

because it is impossible to preserve this grace in our heart by our  

own means. Grace vanishes and you are left to suffer in despair 

because you cannot live as you used to but you still don't know any 

better.  

Where are we going? We are heading to the resurrection, to Pascha! 

This is why we should not be afraid to follow Christ. This road 
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seems scary to those who do not know that God is love. Has God 

deprived anyone of their due share? Does God give more to some 

person than to someone else? His gifts are distributed evenly. The 

problem is that we perceive God's gifts differently, and preserve 

them differently, too.  

We need to die and resurrect in this life so as not to be afraid of 

physical death. Our energy withers away, and we can do nothing: 

our eyes do not see, our ears do not hear. A person can hardly move, 

his physical resources are exhausted. Only the end is ahead of him. 

If we are tied to this world, our life becomes the way to our own 

grave. But we do not want to die, we want to live forever. This is 

why we come to church, and this is why we come to the Chalice. We 

have to re-learn everything if we are to find out a completely 

different view on life, love, and the world. "My sister and my 

brother are my life" (from the prayer of Archimandrite Sophrony) - 

this is how we should look at a person near us. He is not a 

hindrance, not a burden or a competitor, but my life. If we start 

looking for beauty in one another, then the world around us will 

change.  

Today we thank God for having the opportunity to talk about 

Heaven, about something important in our life. People rarely talk 

about these things. They do not have time for this. They have a lot 

to do. Everything is artificial in this world. 

Everything is substituted and confused. Not only food and 

relationships become artificial, but our life itself becomes unreal. 

People like natural food because it is healthy. Natural materials are 

more reliable. We too need a natural and normal life with God. 

Without God, there is no life at all. We ask God to strengthen us 

because each of us is weak and trembling. Each of us has many sins 

that distort everything around us. We should not be afraid of 

rooting those sins out. We should not be afraid of the pain this can 

cause. We have to cultivate ourselves. This is what our earthly life is 

intended for: to enter the Kingdom of Heaven, to restore what our 

ancestors lost in Eden, to restore the connection with God, which 

will reshape us into God's image and likeness.  
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THE GREATEST GIFT A MAN CAN MAKE  
By St. Makarios the Great  

"The devout soul, even if it practices all the virtues, ascribes every-

thing to God and nothing to itself. God, on the other hand, when He 

sees its sound and healthy understanding and knowledge, attributes 

everything to the soul, and rewards it as though it had achieved eve-

rything through its own efforts. He does this in spite of the fact that, 

if He were to bring us to judgment, no true righteousness would be 

found in us. For material possessions and everything that man re-

gards as valuable and through which he is able to do good, the earth 

and whatever is in it, all belong to God. Man's body and soul, and 

even his very being, are his only by grace. What, then, is left to him 

that he can call his own, by virtue of which he can pride himself or 

vindicate himself? Yet when the soul recognizes - what is indeed the 

truth - that all its good actions for God's sake, together with all its 

understanding and knowledge, are to be ascribed to God alone and 

that everything should be attributed to Him, then God accepts this 

as the greatest gift that man can make, as the offering that is most 

precious in His eyes."  

A PRAYER OF A SICK PERSON  

O Lord Jesus Christ, our Savior, Physician of souls and bodies, who didst 

become man and suffer death on the Cross for our salvation, and through 

Thy tender love and compassion didst heal all manner of sickness and 

affliction; do Thou O Lord, visit me in my suffering, and grant me grace 

and strength to bear this sickness with which I am afflicted, with Christian 

patience and submission to Thy will, trusting in Thy loving kindness and 

tender mercy. Bless, I pray Thee, the means used for my recovery, and 

those who administer them. I humbly pray Thee, look upon my weakness, 

and deal not with me after my sins, but according to the multitude of Thy 

mercies. Have compassion on me, and deliver me from this sickness and 

suffering I am undergoing. Grant that my sickness may be the means of my 

true repentance and amendment of my life according to Thy will, that I 

may spend the rest of my days in Thy love and fear: that my soul, being 

helped by Thy grace and sanctified by Thy Holy Mysteries, may be 

prepared for its passage to the Eternal Life, and there, in the company of 

Thy blessed Saints, may praise and glorify Thee with Thine Eternal Father 

and Life-giving Spirit. Amen.  
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DAILY SCRIPTURE READINGS 

O Master Who loves mankind, illuminate our hearts with the pure light of Your 
divine knowledge and open the eyes of our mind to understand the teachings of 
Your Gospel. Instill in us also the fear of Your blessed commandments, that we 
may overcome all carnal desires, entering upon a spiritual life and understanding 
and acting in all things according to Your holy will. For You are the enlightenment 
of our souls and bodies, O Christ God, and to You we give glory together with Your 
eternal Father and Your all-holy, gracious and life-giving Spirit, now and ever and 
forever. Amen. 

After the prayer, we read the Gospel passage (according to the reading plan). 
Then we meditate upon the Word of God and what it speaks to me. 

January 30—Monday. 

Epistle: 1 Peter 2:31-3:9 Gospel: Mark 12:13-17  

January 31—Tuesday. 

Epistle: 1 Peter 3:10-22  Gospel: Mark 12:18-27 

February 1—Wednesday. 

Epistle: 1 Peter 4:1-11  Gospel: Mark 12:28-37 

February 2—Thursday. 

Epistle: 1 Peter 4:12-5:5  Gospel: Mark 12:38-44 

February 3—Friday. 

Epistle: 2 Peter 1:1-10  Gospel: Mark 13:1-8 

February 4—Saturday. 

Epistle: 2 Timopthy 2:11-19  Gospel: Luke 18:2-8 

February 5—Sunday. 

Sunday of the Publican and the Pharisee 

Beginning of the Lenten Triodion 

Epistle: 2 Timothy 3:10-15  Gospel: Luke 18:10-14 
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OUR SPONSORS 
 

If you wish to advertise in the bulletin contact  Natalie 905-892-1266  
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Please support our sponsors! 


