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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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ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ВЕЛИК ОГО ПОСТУ 
(Пам’ять св. Іоана Ліствичника) 

26 березня 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. 



4 

 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. 

ПАСХАЛЬНІ КВІТИ 
Є чудoва традицiя у вiрних нашoï Украïнськoï 
Правoславнoï Церкви рoбити пoжертви на 
Пасхальнi квiти, щo прикрашатимуть Плащаницю 
на Велику П’ятницю – біля Гробу Господнього, а 
пiзнiше храм пiд час Святoï Пасхи. Як в минулому, 
Ваші пожертви на квіти покривали всі видатки. 
Просимо Вас, щоб Ви i далi прoдoвжували цю 
традицiю, робили пожертви на ці квіти. Вложіть в конверт 
пожертви і зазначіть на квіти. Цi пoжертви збиратимуться 
кoжнoï недiлi.  

Висловлюємо нашу подяку наперед за вашу щирість! 
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ВЕЛИКОДНЯ ПИСАНКА 

 

В традиції, і з прийнятим звичаєм, з нагоди 

празника Воскресення Христового, обдарувати 

свою церкву “Великодньою писанкою” у 

формі фінансової пожертви. 

Звертаємось до всіх вірних нашої церковної 

громади, і просимо: нехай “Великодня писанка” 

в цім році буде щедрою, ми, віримо в це, що ви 

всі підтримаєте свою парафію “писанкою”! 

Наперед сердечно дякуємо усім вам за вияв доброї волі та 

щедроти! 

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ 

В Фомину неділю (23-го квітня) 

запрошуємо всіх вірних нашої 

Церковної родини, перейти до 

парафіяльної залі на традиційне 

Cпільне свячене.   

Запрошуємо усіх: будьте учасниками 

цього вже традиційного Cпільного Cвяченого!—на цій спільній 

трапезі об’єднаймось в одну велику Христову родину! 

СВЯТКОВИЙ ОБІД ЗНАГОДИ 75 РІЧЧЯ 
У неділю, 7 травня 2023 року, після Божественної Літургії 
відбудуться святочний ювілейний обід. Будь ласка, придбайте 
квитки не пізніше суботи 29 квітня ц.р. Щоб придбати квитки 
будь ласка зверніться до о. Григорія, Григорія Тарас чи  
Натальці Дідух.  

Квитки: $40.00/шт. 

Діти до 12 років - безкоштовно. 
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ЧЕРЕЗ АПОСТОЛЬСЬКУ ТРАДИЦІЮ, 
З БЛАГОСЛОВЕННЯМ 

РУКОПОЛОЖЕННЯ 
ЙОГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВО ЄПИСКОП 

АНДРІЙ 
Єпископ Торонто і Східної Єпархії 

 

НАШ ЛЮБЯЧИЙ І МИЛОСЕРДИЙ БОГ 
ВСТАНОВИТЬ 
ЙОГО СЛУГУ 

 
ІПОДИЯКОНА ЯКІВА МЕЛЬНИКА 

ДО СВЯТОГО ДИЯКОНАТУ 
 

Субота, 1 квітня 2023 р 
9:30 АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА 

ЛІТУРГІЯ 
 

ОБІДПІСЛЯ ЛІТУРГІЇ 
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Очолить святкування  

Його Високопреосвященство 
ІЛАРІОН 

Архиєпископ Вінніпеґу і Середньої Єпархії, Митрополит Канади, 
Первоієрарх Української Православної Церкви в Канаді 

у співлюжінні  

Його Преосвященство АНДРІЙ,  

Єпископ Торонто і Східної Єпархії 

неділя, 7 травня 2023 

Початок святкових заходів о 9:30. 

Архиєрейська Божественна Літургія 

Молебен подячний 

Святковий обід 
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СТАНЬТЕ ПАТРОНОМ НАШОГО ЮВІЛЕЮ 

У рамках нашого ювілею ми звертаємося до кожного з вас із 

проханням стати «покровителями свят». Ми пропонуємо три рівні 

патронажу: 

Золотий меценат  

мінімальна пожертва в розмірі $1000.00 

привітання на ½ сторінки. 

Срібний меценат  

Мінімальна пожертва $500.00 

привітання на ¼ сторінки. 

Бронзовий меценат 

Мінімальна пожертва $250.00 

привітання візитною карткою. 

 Усі привітання можуть бути українською або англійською мовами 

або обома, а також можуть містити вашу фотографію або 

фотографію вашої родини. 

Ми також пропонуємо розділ «В Пам’яті» у нашій 

ювілейній книзі, призначений для сімей наших 

померлих членів, щоб віддати належну данину пам’яті 

їхнім близьким, які працювали в нашій парафії. 

Мінімальна пожертва $250,00 

½ сторінки для розміщення фотографій ваших 

близьких і меморіального тексту на ваш вибір. 

Будь ласка, надсилайте свої фотографії та тексти 

на Іподиякона Яків Мельник yakivmielnik@gmail.com, він 

попрацює з вами над оформленням вашого привітання чи 

пам'ятки. 

Будь ласка, зробіть пожертви на St. George UOC, на вашому чеку 

або конверті чітко позначте «75-річчя», а потім розподіл вашої 

пожертви, Золотий Покровитель; В Пам’яті та ін. 

Хай Бог благословить вас за вашу щедрість! 

mailto:yakivmielnik@gmail.com
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 

29 березня – середа. 
† Акафіст Страстям Христових: 6:00 веч. 
 
1 квітня – субота. 
† Сповідь: з 8.45 до 9.15 год. 
† Божественна Літургія: 9:30 год. 
Рукоположення іподиякона Якова Мельника у сан диякона 
● Обід після Божественної Літургії 
 
2 квітня – неділя. 

П’ята неділя Великого посту 
Пам’ять Преподобної Марії Єгипетської 

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



11 

4-та неділя Великого посту: 

Святий Йоан Клімакас (Лествичник) 

 

Четверта неділя Великого 

посту присвячена святителю 

Йоану Лествичнику, автору 

«Ліствиці сходження Божого». 

У цій книзі ігумен монастиря 

святої Катерини на горі Синай 

свідчить про великі зусилля, 

які потрібні для входу в Боже 

Царство (Матвія 10:12). 

Духовна боротьба 

християнського життя є 

важкою, оскільки вона «не 

проти плоті та крові, але 

проти... володарів темряви 

теперішньої... сил злоби 

піднебесних...» (Ефесян 6:12). 

Святий Йоан заохочує вірних у їхніх стараннях, бо, як сказав 

Господь, лише «хто витерпить до кінця, той спасеться» (Мт. 24, 

13). 

Святий Йоан народився близько 525 року в родині 

благочестивих і багатих батьків. Він отримав дуже хорошу 

освіту, але в шістнадцять років покинув світ і пішов на гору 

Синай, підкорившись духовному керівництву старця Мартирія. 

Коли йому було дев'ятнадцять років, його старець спочив. Тоді 

святий Йоан вийшов на арену ісихазму, відвідавши чернечі 

громади Скиту і Табеннісу в Єгипті. Ще сорок років він жив у 

келії в Торі в Синайській пустелі, що була за дві години (5 миль) 

ходьби від монастиря святої Катерини. 

Палаючи невимовною тугою за Богом, він їв усе, що було 

дозволено чернечим уставом, але в дуже малих кількостях, і не 

досхочу. Роблячи так, він подолав порок гордості; і, з'ївши лише 

трохи їжі, він упокорив шлунок, який завжди хоче більшого. 

Пам'яттю про смерть Він воскресив своє тіло від смерті й 

паралічу, а мечем покори подолав тиранію гніву. 
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Хто може описати джерело його сліз, яке зараз можна побачити 

в дуже небагатьох людей? Він спав лише стільки, скільки було 

необхідно, щоб його розум не відволікався. Перед сном він 

багато молився, а також писав книги. Так він приборкував 

зневіру. Усе його життя пройшло в безупинній молитві та 

незрівнянній любові до Бога. 

Написавши «Лествицю» на прохання ігумена Іоанна з 

Раітуського монастиря і провівши богоугодне життя, святий 

Іоанн спочив у Господі, коли йому було близько сімдесяти п'яти 

років (бл. 603). 

 

 

Тропар — голос 1 

Пустельнику і Ангеле в тілі, ти явився чудотворцем, Богоносний 

отче наш Іоане. Постом, чуванням і молитвою Ти прийняв 

небесні дари: зцілення недужих і душі вірою притягнутих до 

Тебе. Слава Тому, хто дав вам силу. Слава Тому, Хто дав тобі 

вінець. Слава Тому, Хто Тобою всім зцілення дарує. 

 

Кондак — голос 4 

Воістину Господь поставив тебе на висоті стриманості, 

наставнику наш і отче Іоане, як зірку безпомилкову, що світлом 

твоїм провадить кінці землі. 
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НАШЕ БОЖЕСТВЕННЕ СХОДЖЕННЯ, 

ПОДОРОЖ, ПОВНА НАДІЇ 

 

Люди весь час намагаються знайти щастя. Це частина нашої 

природи - шукати його. У Євангелії Господь обіцяє Своїм 

апостолам, а також і всім нам: «Смутки ваші обернуться на 

радість вічну». Однак дуже часто люди виявляють, що їхнє 

щастя недовговічне, а їхня розрада й комфорт — лише ілюзія. 

Розчаровані, вони продовжують шукати деінде, але чим більше 

вони шукають, тим більше втрачають спокій і комфорт. Їхнє 

життя стає бездонною порожнечею, яку вони не знають, як 

заповнити. Вічна радість, яку Господь обіцяє всім Своїм дітям, 

недоступна для них. 

Святкуючи неділю святого Йоана Лествичника через чотири 

тижні Великого посту, Церква запрошує нас перевірити, чи 

шукаємо ми обіцяної радості в правильному місці. Чи надаємо 

ми надто великої ваги матеріальним речам? Чи дозволяємо ми 

своїм гріховним пристрастям взяти нас у полон? Це нагадує нам 

звернути свої очі на Бога, відчути Його присутність у нас і 

молитися, щоб наші стосунки з Ним тривали й 

поглиблювалися. 

У своїй відомій книзі «Листвиця божественного сходження» 

святий Йоан Лествичник закликає нас вийти із зони комфорту 

та відправитися в духовну подорож. Він змушує нас піднятися 

над гріховністю світу. Подорож, що перед нами, він зображує в 

образі драбини з тридцяти східців. 

Наше сходження по сходах – це проект усього життя. Прогрес 

буде довгим і важким, а спокус буде багато. Проте це все ще 

подорож великої надії, тому що вона веде нас до Господа та 

Його Царства Небесного. 

Сходи Йоана Лествичника подібні до сходів, які пророк Яків 

бачив у своєму видінні в Бетелі: її вершина сягає неба, а ангели 

Божі піднімаються і спускаються по ній. Це не що інше, як гора 

грецького атлета Сізіфа, приреченого згортати валун до кінця 

свого життя, лише щоб побачити, як вона падає з вершини. 
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Як показано на іконі святого Йоана Лествичника, багато людей 

піднімаються по драбині до Христа. Ми бачимо кілька темних 

фігур, які знімають деяких із них із драбини, і вони 

представляють демонів і демонічні сили. Але на вершині їх 

чекає Господь. Святі ангели їх вітають. Сам святий Йоан 

Лествичник, стоячи серед своїх братів, молиться за тих, хто на 

драбині, щоб наполягали у своєму божественному сходженні. 

Кожен день у нашій безперервній великопісній подорожі 

схожий на сходження по сходах святого Йоана Лествичника. 

Коли ми витримуємо свій піст, активізуємо наше молитовне 

життя та беремо участь у милостині, ми наближаємося до нашої 

нагороди на небесах, ангелів Божих і всіх святих, які 

допомагають нам виконувати цю духовну роботу. 

Сподіваємось, що наша духовна подорож сходами ставатиме 

кращою та схожішою на Христа з кожним днем. У деякі дні ми 

можемо виявитися збитими з курсу, відволіктися або, можливо, 

збитися зі сходів. Але Господь завжди дає нам шанс стати 

кращими. Він посилає нам Свою благодать, щоб продовжувати 

наше сходження і вітати нас у Царстві Небесному. 
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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 

27 березня—понеділок. 
Ісая 37:33-38:6  Буття 13:12-18  Приповісті 14:27-15:4 

 
28 березня—вівторок. 

Ісая 40:18-31  Буття 15:1-15  Приповісті 15:7-19 
 
29 березня—середа. 

Ісая 41:4-14  Буття 17:1-9  Приповісті 15:20-16:9 
 
30 березня—четвер. 

Ісая 42:5-16  Буття 18:20-33  Приповісті 16:17-17:17 
 
31 березня—п'ятниця. 

Ісая 45:11-17  Буття 22:1-18  Приповісті 17:17-18:5 
 
1 квітня—субота. 

Апостол: Євреїв 9:24-28   Євангеліє: Марка 8:27-31 
 
2 квітня—неділя. 

П'ята неділя Великого посту 
Пам'ять преподобної Марії Єгипетської 

Апостол: Євреїв 9:11-14   Євангеліє: Марка 10:32-45 
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FOURTH SUN DAY OF TH E GREAT FAST 
(Commemoration of St. John of the Ladder) 

March 26, 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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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.  

PASCHA FLOWERS  
A beautiful tradition in our Ukrainian Orthodox 
Church is for the faithful to make donations for the 
purchase of Easter flowers that will adorn Christ’s 
Tomb on Good Friday and Easter Sunday – Pascha. 
You may forward your donation in our donation 
envelop noting “for flowers” and place in donation 
plate.  
We express our thank you in advance for your 
generosity and support! 
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Pysanka 
The radiant feast of our Lord’s Resurrection is at 

hand.  At this time we are appealing to all our 

parishioners, in the Paschal Season, to generously 

support your Church with a “Pysanka” love-offering. 

We take the opportunity to express our gratitude to 

you for your generosity and support  

“Spilne Sviachene” - Paschal Lunch 

 
On St. Thomas’ Sunday (April 23) 

following the Divine Liturgy, we will hold 

our traditional Paschal Lunch (Spilne 

Sviachene) in the Parish Hall. 

We invite all of our parishioners to come 

and join us at this traditional “Spilne 

Sviachene”, as one family in Christ celebrating His glorious 

resurrection! 

75th ANNIVERSARY DINNER 

An anniversary dinner is being held Sunday, May 7, 2023 following 

the Divine Liturgy. Please purchase your tickets no later than 

Saturday, April 29, 2023. To purchase tickets please speak to Fr. 

Gregory, Greg Taras or Natalka Diduch 

Tickets: $40.00/ea. 

Children 12 or younger free. 
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THROUGH THE APOSTOLIC TRADITION,  

WITH THE BLESSING 
THE LAYING ON OF HANDS BY 

 
HIS GRACE, BISHOP 

ANDRIY 
Bishop of Toronto and the Eastern Eparchy 

  
OUR LOVING AND MERCIFUL GOD WILL 

ORDAIN  
HIS SERVANT 

 
SUBDEACON YAKIV MIELNIK 

 
TO THE HOLY DIACONATE 

Saturday, April 1, 2023 
9:30 a.m. HIERARCHICAL DIVINE 

LITURGY 
 

LUNCHEON TO FOLLOW 
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Presiding over the Celebrations 

His Eminence ILARION, 
Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy, Metropolitan of 

Canada, Primate of the Ukrainian Orthodox Church of Canada 

Concelebrating 

His Grace ANDRIY,  

Bishop of Toronto and the Eastern Eparchy 

Sunday, May 7, 2023 
Festal celebrations begin at 9:30 a.m. 

Hierarchical Divine Liturgy 
Moleben of Thanksgiving 

Celebratory Dinner 
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BECOME A PATRON OF OUR ANNIVERSARY! 

As part of our anniversary, we are turning to  

each and every one of you to consider becoming ‘Patrons of the 

Celebrations’. We are offering three levels of patronage: 

Gold Patron 

minimum donation of $1000.00 

½ page greeting in our Anniversary Book. 

Silver Patron 

Minimum donation of $500.00 

¼ page greeting in our Anniversary Book. 

Bronze Patron 

Minimum donation of $250.00 

Business Card size greeting in our Anniversary Book. 

All greetings can be in either or both English and Ukrainian, and can 

include a photo of yourself or your family.  

We are also offering an ‘In Memoriam’ section  

in our Anniversary book,  for the families of our deceased 

members to offer a fitting tribute for their loved ones who 

toiled in our parish for those who wish to have their loved 

ones remembered. 

Minimum donation of $250.00 

½ page to feature photograph(s) of your  

loved ones, and a memorial text. 

Please send your photographs and texts to Sdn. Yakiv 

Mielnik yakivmielnik@gmail.com, he will work with you in laying out 

your greeting or memorial. 

Please make donations to St. George UOC, on your cheque or envelope 

please clearly mark “75th Anniversary” followed by the allocation of 

your donation, Gold Patron; In Memorial, etc. 

  

God bless you for your generosity! 
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March 29 – Wednesday 
† Akathist to the Divine Passions of Christ: 6 p.m. 
 
April 1- Saturday. 
† Confession: from 8:45  to 9:15 a.m. 
† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 
 Subdeacon Yakiv Mielnik ordination to the Holy Diaconate 
● Lunch following the Divine Liturgy 
 
April 2- Sunday. 

Fifth Sunday of Great Lent 
Commemoration of Venerable Mary of Egypt 

† 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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4th Sunday of Great Lent:  
St John Climacus (of the Ladder) 

The Fourth Sunday of Lent is 

dedicated to Saint John Climacus, 

the author of The Ladder of Divine 

Ascent. In this book the Igoumen of 

Saint Katherine’s Monastery on 

Mount Sinai bears witness to the 

great effort which is required for 

entry into God’s Kingdom (Matthew 

10:12). The spiritual struggle of the 

Christian life is difficult since it is 

“not against flesh and blood, but 

against ... the rulers of the present 

darkness ... the hosts of wickedness 

in heavenly places ...” (Ephesians 

6:12). Saint John encourages the 

faithful in their efforts for, as the Lord has said, only “he who 

endures to the end will be saved” (Matthew 24:13). 

Saint John was born around the year 525, the son of devout and 

wealthy parents. He received a very good education, but at the age 

of sixteen, he forsook the world and went to Mount Sinai, 

subjecting himself to the spiritual guidance of Elder Martyrios. 

When he was nineteen years of age,1 his Elder reposed. Then Saint 

John entered the arena of hesychasm, visiting the monastic 

communities of Skete and Tabennise in Egypt. For another forty 

years, he lived in a cell at Thora in the Sinai Desert, which was a two 

hour (5 mile) walk from the Monastery of Saint Katherine. 

Aflame with indescribable longing for God, he ate everything that 

was permitted by the monastic Rule, but only in very small 

quantities, and not unto satiety. By so doing, he overcame the vice of 

pride; and by eating just a little food, he humbled the stomach, 

which always wants more. He raised his body from death and 

paralysis by the remembrance of death, and he overcame the 

tyranny of anger with the sword of obedience. 
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Who can describe the fountain of his tears, which is now to be seen 

in very few individuals? He slept only as much as was necessary to 

prevent his mind from being distracted. Before going to sleep he 

prayed a great deal, and he also wrote books. This was how he 

subdued despondency. His entire life was spent in unceasing prayer, 

and incomparable love for God. 

After writing The Ladder at the request of Igoumen John of Raithu 

Monastery, and leading a God-pleasing life, Saint John fell asleep in 

the Lord when he was about seventy-five years old (ca. 603).  

 

Tropar — Tone 1 

Dweller of the desert and angel in the body, you were shown to be a 

wonderworker, our God-bearing Father John. You received 

heavenly gifts through fasting, vigil, and prayer: healing the sick and 

the souls of those drawn to you by faith. Glory to Him who gave you 

strength. Glory to Him who granted you a crown. Glory to Him 

Who, through you, grants healing to all. 

Kondak — Tone 4 

The Lord truly set you on the height of abstinence, O our instructor 

and Father John, as an unerring star, guiding the ends of the earth 

by your light. 
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People try to find happiness all the time. It is a part of our nature to 

look for it. In the Gospel, the Lord promises His apostles, and by 

extension to all of us, "Your sorrows will turn into everlasting joy." 

Too often, however, people find that their happiness does not last, 

and their solace and comfort are only an illusion. Frustrated, they 

continue to look elsewhere, but the more they search, the more they 

lose their peace and comfort. Their lives become a bottomless void 

they do not know how to fill. The everlasting joy that the Lord 

promises to all His children is out of their reach.  

As we celebrate the Sunday of Saint John Climacus four weeks into 

the Great Lent, the Church invites us to examine if we are looking 

for the promised joy in the right place. Are we giving too much 

weight to material things? Are we letting our sinful passions take us 

prisoner? It reminds us to turn our eyes to God, feel His presence in 

us, and pray that our relationship with Him lasts and deepens.  

In his famous book, "The Ladder of Divine Ascent", Saint John 

Climacus challenges us to step out of our comfort zone and depart 

on a spiritual journey. He dares us to rise above the sinfulness of the 

world. He portrays the journey before us in the image of a ladder of 

thirty steps.  

Our ascent on the ladder is a lifetime project. Progress will be long 

and arduous, and temptations will be many. Yet it is still a journey 

of great hope because it leads us to the Lord and His Kingdom of 

Heaven.  

John Climacus' ladder is similar to one that the prophet Jacob saw 

in his vision at Bethel: its top reaching heaven and the angels of God 

ascending and descending on it. It is nothing like the mountain of 

the Greek athlete Sisyphus, condemned to rolling up a boulder for 

the rest of his life, only to see it tumble down from the top.  

As shown in the icon of Saint John Climacus, many people are 

climbing the ladder toward Christ. We can see multiple shadowy 

figures pulling some of them off of the ladder, and these represent 

the demons and the demonic forces. Yet the Lord is waiting for them 

at the top. The holy angels are greeting them. Standing amid his 
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brethren, St. John Climacus himself is praying for those on the 

ladder to persist in their divine ascent.  

Each day in our continuing Lenten journey is like going up the 

ladder of Saint John Climacus. As we endure in our fasting, intensify 

our prayer life and engage in almsgiving, we come closer to our prize 

in heaven, The angels of God and all of the saints helping us do this 

spiritual work.  

Hopefully, our spiritual journey up the ladder will become better 

and more Christ-like every day. Some days, we may find ourselves 

off track, distracted or maybe off the ladder. But the Lord always 

gives us a chance to do better. He sends us His grace to continue our 

ascent and welcome us into the Kingdom of Heaven.  
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ABOUT THE LADDER OF DIVINE ASCENT  

In the sixth century, a monk of 

Mount Sinai named John wrote a 

book outlining the stages of the 

spiritual life. He based his entire 

work on the image of a ladder of 

thirty rungs, stretching from  

earth to heaven. Each rung 

described a step in the pursuit of 

virtue and the spiritual life. Since 

it was first written, The Ladder of 

Divine Ascent has been an 

essential part of the formation of 

Orthodox  

monastics, and a mainstay of Orthodox ascetic spirituality. However, 

The Ladder is not just for monks and nuns because all Christians are 

called to make an ascent to the heights of heaven. For this reason the 

Church places the commemoration of Saint John and his Ladder on 

the 4th Sunday of the Great Fast, as the faithful continue their  

ascent with the Lord to Golgotha and through Golgotha to His 

Heavenly Kingdom.  

The 30 Steps of the Ladder of Divine Ascent 

 ❖ Steps 1-4: renouncement of the world and obedience to a 

spiritual father  

❖ Steps 5-7: penitence and affliction as paths to true joy  

❖ Steps 8-17: the defeat of vices and acquisition of virtue  

❖ Steps 18-26: avoidance of the traps of asceticism (laziness, pride, 

mental stagnation)  

❖ Steps 27-29: acquisition of stillness or peace of the soul, of prayer, 

and of dispassion  

❖ Step 30: the union of faith, hope, and love  
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ON THE PROPER USE OF THINGS 
 St John Chrysostom  

The beauty of woman is the greatest snare. Or 

rather, not the beauty of woman, but 

unchastened gazing!  

For we should not accuse the objects, but 

ourselves, and our own carelessness.  

Nor should we say, Let there be no women, but 

Let there be no adulteries. We should not say, 

Let there be no beauty, but Let there be no  

fornication.  

We should not say, Let there be no belly, but let there be no gluttony;  

for the belly makes not the gluttony, but our negligence.  

We should not say, that it is because of eating and drinking that all 

these evils exist; for it is not because of this, but because of our 

carelessness and insatiableness.  

Thus the devil neither ate nor drank, and yet he fell! Paul ate and 

drank, and ascended up to heaven! How many do I hear say, Let 

there be no poverty! Therefore let us stop the mouths of those who 

murmur at such things. For it is blasphemy to utter such complaints. 

To such then, let us say, Let there be no meanness of spirit. For 

poverty brings innumerable good things into our state of life, and 

without poverty riches would be unprofitable.  

Hence we should accuse neither the one nor the other of these; for 

poverty and riches are both alike weapons which will tend to virtue, 

if WE are willing. As then the courageous soldier, whichever weapon  

he takes, displays his own virtue, so the unmanly and cowardly one 

is encumbered by either.  

And that thou mayest learn that this is true, remember, I pray, the 

case of Job; who became both rich, and likewise poor, and handled 

both these weapons alike, and conquered in both.  

When he was rich, he said, "My door was open to every comer." But 

when he had become poor, "The Lord gave, and the Lord hath taken 

away.  
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As it seemed good unto the Lord, so hath it come to pass." When he 

was rich, he shewed much hospitality; when he was poor, much 

patience.  

And thou, then, art thou rich? Display much bountifulness! Hast 

thou become poor? Shew much endurance and patience! For neither 

is wealth an evil, nor poverty in itself; but these things, either of  

them, become so according to the free choice of those who make use 

of them. Let us school ourselves then to entertain no such opinions 

on these subjects; nor let us accuse the works of God, but the wicked  

choice of men. Riches are not able to profit the little-minded: nor is 

poverty able ever to injure the magnanimous.  

CHRIST SAVES Us 
St. Philaret 

Every Christian should find for 

himself the imperative and  

incentive to become holy. you 

live without struggle and  

without hope of becoming holy, 

then you are Christian only in  

name and not in essence. But 

without holiness, no one shall  

see the Lord, that is to say they 

will not attain eternal  

blessedness. It is a trustworthy 

saying that Jesus Christ came  

into the world to save sinners (1 Timothy 1 :15). But we deceive  

ourselves if we think that we are saved while remaining  

sinners. Christ saves those sinners by giving them the means  

to become saints.  
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ABOUT THE VICTORY OVER THE LAST ENEMY 
From the Prologue of Ochrid /St. Nikolai Velimirovich 

"The last enemy to be destroyed is death" Cor 15:26). 

Man's first enemy is the devil, the second is sin and the third is 
death. The Lord Jesus conquered all three of these enemies of  
the human race. By His humility, He conquered the proud devil.  
By His death, He conquered sin and by His resurrection, He 
conquered death. In conquering all of our enemies, He invites us to  
be partakers in His glorious victory. Not only that we conquer  
but that we win together with Him. Only His power conquers,  
only His weapons triumph. Alone we are without power and 
weapons, and our enemies are fearful. But with Him, we conquer 
those mightier than ourselves. What is the price that He  
offers to us for His victory? A meager price, my brethren; for a  
very paltry price He offers us the most precious victory. To  
humble ourselves and to submit ourselves to the will of God,  
that is the price He seeks in order to conquer the devil for us. To  
die unto ourselves, to die to fleshly desires and passions, that is  
the price which He seeks in order to conquer for us. To live for  
Him and not for ourselves, to receive Him into our hearts, that is the 
price He seeks in order to conquer death for us. He conquered all 
enemies openly and completely. This is the price for which He offers 
His victory to each of us. The Apostle Paul speaks: "But thanks be to  
God Who gives us the victory through our Lord, Jesus Christ" (1 Cor 
15:57). 
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EVERYTHING, BUT THE ANGEL 

It is said that long ago a great sculptor unveiled 

his latest work to a large crowd. With a flourish 

he swept off the cover, revealing an angel, which 

would be one of many in the church where it was 

to be placed. But what an angel! There was no 

wind in the sculptor's shop, yet this angel's 

wings seemed to be spreading to take  

flight. Marble can neither speak nor move, yet 

this angel's mouth appeared to bless, its hands to 

fold in prayer.  

The audience burst into applause. One person 

dared to ask, "How did you do it?" The sculptor 

said, "I simply carved away everything except the angel." 

"Everything except the angel" ... it seems like a joke, but it's not. 

Great sculptors have this gift, to see the figure that already exists 

within the material, and then use tools to remove what is extra, 

freeing the masterpiece.  

As the Creator, God is the great Artist. Also, God sees all the art that 

has ever been, and ever will be. By commanding us to be stewards, 

God tells us to become artists too, of our own souls.  

Instead of a hammer and chisel, our tool is giving. Every time we 

strive to practice God's commandments, it's like carving away a bit 

of "marble" to reveal Christ within us. Every hour helping in a food 

pantry, singing in a choir, studying the Scriptures, attending 

services at church, praying at home, visiting the sick, and so on, 

does the same. Our hands may lack the sculptor's skill, but through 

Christian living, we can become more beautiful than any statue.  



33 

FOR CONSIDERATION  
From the Prologue of St. Nikolai Velimirovich  

Why is it that much is 

said and written about the 

sufferings of holy men 

and holy women? Because 

the saints, alone, are 

considered victors. Can 

anyone be a victor 

without conflict, pain and 

suffering? In ordinary 

earthly combat, no one 

can be considered 

victorious nor heroic who 

has not been in combat, 

tortured much or suffered 

greatly. The more so in 

spiritual combat where 

the truth is known and where pride not only does not help at all but, 

indeed, hinders it. He who does not engage in combat for the sake of 

Christ, either with the world, with the devil or with one's self, how 

can he be counted among the soldiers of Christ? How, then, can it be 

with Christ's co-victors? St. Mary spoke about her savage spiritual 

combat to the Elder Zosimus: "For the first seventeen years in this 

wilderness I struggled with my deranged sexual desires as though 

with fierce beasts. I desired to eat meat and fish which I had in 

abundance in Egypt. I also desired to drink wine and here, I did not 

have  

even water to drink. I desired to hear lustful songs. I cried and beat 

my breasts. I prayed to the All-Pure Mother of God to banish such 

thoughts from me. When I had sufficiently cried and beat my 

breasts, it was then that I saw a light encompassing me on all sides 

and a certain miraculous peace filled me."  
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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. 

March 27—Monday. 

Isaiah 37:33-38:6 Genesis 13:12-18  Proverbs 14:27-15:4 

March 28—Tuesday. 

Isaiah 40:18-31 Genesis 15:1-15  Proverbs 15:7-19 

March 29—Wednesday. 

Isaiah 41:4-14  Genesis 17:1-9 Proverbs 15:20-16:9 

March 30—Thursday. 

Isaiah 42:5-16  Genesis 18:20-33  Proverbs 16:17-17:17 

March 31—Friday. 

Isaiah 45:11-17 Genesis 22:1-18  Proverbs 17:17-18:5 

April 1—Saturday. 

Epistle: Hebrews 9:24-28  Gospel: Mark 8:27-31 

April 2—Sunday. 

Fifth Sunday of Great Lent 

Commemoration Venerable Mary of Egypt 

Epistle: Hebrews 9:11-14  Gospel: Mark 10:32-45 
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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! 


