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Вітаємо наших відвідувачів 

Ми щиро вітаємо всіх, хто відвідує нас з близька і далеко. Будь ласка, 

подумайте про те, щоб залишитися, щоб на братську зустріч при каві 

після служби. Але навіть якщо вам доведеться бігти, ми дякуємо вам 

за те, що ви помолилися разом із нам сьогодні, і ми бажаємо вам 

благословенного залишку вашого візиту до Сент-Катарінс!  

Пояснення: лише православні християни, котрі належно 

підготовлені постом (не приймати їжі ані пиття від опівночі), 

молитвою і сповіддю та були присутні під час читання Апостола і 

Євангелії, - можуть приступати до прийняття Євхаристії (Св. 

Причастя) 

• Якщо ви хочете отримати електронну версію нашого щотижневого 

парафіяльного бюлетеня, будь ласка, надішліть електронний лист на 

адресу gregorymielnik@gmail.com  
 
 

Welcome to Our Visitors  

We warmly welcome all those who are visiting from near and far. Please 

consider staying for a bite to eat at our coffee hour following the service. 

But even if you have to run, we thank you for worshipping with us today, 

and we wish you a blessed remainder of your visit to St. Catharines!  

Please note: Only those faithful who are Orthodox Christians and have 

properly prepared themselves by fasting (from all food and drink from 

midnight), prayer, and recent confession; and who were present for the 

reading of the Epistle and Gospel, should approach to receive the 

Eucharist. 

 • If you would like to receive an e-version of our weekly parish 

bulletin, please send an e-mail to gregorymielnik@gmail.com 

ST. GEORGE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH 

Rt. Rev. Mitered Archpriest Gregory J. Mielnik— Rector 

8 Augusta Ave., St. Catharines, Ontario L2M 5R2 

Phone: (905) 937-3636         E-mail: gregorymielnik@gmail.com 

www.uocofsaintgeorge.org 

ІКОНА НА ПЕРЕДНЬОЇ ОБКЛАДЕНЦІ 
ICON ON FRONT COVER 

НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА (про Останній суд) 

MEAT -FARE SUNDAY (Sunday of the Final Judgement) 
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Пам’ятайте . . . 
Наша Духовна Родина сходиться кожної неділі! 

Початок Божественної Літургії: 9:30 ранку. 

НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА 
(про Останній суд) 

23 лютого, 2020 

ПАРАФІЯЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ 

СвятоЮрівськи харчовий продукти проект 

У понеділок, 2 березня, ми почнемо нашу весняну подорож Великого 

посту. Оскільки багато хто з вас готується до нашого постного подвіга, 

що веде до сяючого свята Пасхи, багато людей у нашій громаді не такі 

щасливі, як ми. Цей сезон нагадує нам подарувати тим, хто потребує: 

▪ Милостиня, разом з молитвою і постом складають трижильний 

шнур, який я називаю "мотузкою". Ці три комбіновані пасма, коли 

практикуються разом, дадуть нам міцну мотузку, щоб ми трималися 

під час посту, коли речі можуть стати хиткими. 

▪ Я знаю когось, хто постив обід під час Великого посту. Гроші, які 

були заощаджені не виходячи на обід щодня, були відкладені. Після 

закінчення посту гроші, які щодня відкладалися, віддавали нужденній 

сім'ї. 

▪ Ви також можете подарувати парафії та направити ці гроші на наші 

благодійні жертви. 

Для сімей, які перебувають в хронічної бідності в нашому місті, 
Ваша підтримка допоможе розповсюдити сподівання цим 
людям і дозволить їм зрозуміти, що вони не забуті. На вході в 
церкву є бочка для неплідних продуктів для Community Care в 
нашому місті. Підтримайте цей благодійний проект з вашою 
великодушністю під час посту.  
 

«Бо я був голодний, і ти дав мені їжу; Я був спраглий, і ти дав Мені 

пити; Я був незнайомцем, і ти прийняв Мене; (Матвія 25:35)  
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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. 

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.  

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. 
  

БРАТЕРСЬКА ЗУСТРІЧ ПРИ КАВІ 

Запрошуємо усіх учасників по сьогоднішнім Богослужені, 

перейти до парафіяльної залі на каву і перекуску та 

поспілкуватися між собою.   
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1 березня  неділя 
Сиропусна неділя 

(Неділя всепрощення) 
Спомин Адамого вигнання з раю 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 
† Часи: 9:00 ранку 
† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

 

 

 

 

Кожної неділі відвідуйте Церкву як Сім'я і 
об'єднайтесь з Господом у Святому Причасті.  
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НЕДІЛЯ М'ЯСОПУСНА, ПРО СТРАШНИЙ СУД 

Милістю Божою, уже через тиждень ми увійдемо у святий і 

спаситель ний піст. Сьогодні у нас чергова підготовча неділя до 

чотиридесятниці, яка носить назву про Страшний Суд. Кожна 

підготовча неділя до посту – це в певні мірі чергова сходинка на 

яку ми повинні піднятись, для нашого духовного 

вдосконалення. 

Що ми сьогодні бачимо і чому Церква Христова подає нам 

розповідь про друге пришестя Христове? 

Думаю, що слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, кожен собі в уяві 

намагався уявити картину цього суду. Більше того, кожен 

повинен подумати, де саме він буде під час Страшного Суду. 

Таким чином, Церква закликає нас сьогодні задуматись над 

своїм життя. І не просто задуматись а проаналізувати його і 

визначити де кожен з нас буде стояти – ліворуч чи праворуч. 

Звичайно кожен захоче бачити себе серед святих до яких 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 2020 

http://www.smk-sobor.org.ua/uk/radymo-prochytaty/2116-nedilya-myasopusna-pro-strashnyy-sud.html
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Господь промовляє: «Прийдіть до мене благословенні Отця 

Мого» (1 Кор. 8: 8). Проте, чи справді достойні ми участі зі 

святими? Ми всі покликані до святості, адже чуємо під час 

літургії: «Святеє святим». Отже, ми можемо бути серед 

обраних. Але що нам потрібно для цього зробити? В першу 

чергу намагатись подолати в собі гріх. Хтось може запитати: Як 

це зробити? Відповідь на це запитання дає нам Священне 

Писання і сьогоднішнім Євангельським зачалом, яке ми чули і 

словами Ісуса сина Сираха  говорить: «Пам’ятай про останній 

день і по вік не согрішиш» (Сирах. 7: 39). 

Чому нас до цього закликають? Тому, що ми знаємо ні дня ні 

години, коли Син людський прийде (Мф. 25: 13). Саме тому ми 

повинні жити з пам’яттю про цей день, щоб коли настане цей 

час, то ми були готові до зустрічі з Богом. 

Більше того, Святі Отці Церкви у своїх повчаннях теж 

закликають нас до пам’яті про день суду чи смерті. Так, 

преподобний Ісихій говорить:  «Якщо це під силу, то постійно 

пам'ятаймо про смерть, бо від цього буде в нас зберігатись 

розум без турбот і безперестанна молитва, безпристрасність 

щодо тіла й огида до гріха, адже правда, що кожна жива і 

діяльна чеснота походить від пам'яті про смерть. Тому, якщо це 

можливо, пам'ятаймо про неї постійно, яке нетривале є наше 

тілесне життя». 

Окрім вище зазначеного варто звернути увагу на те, що ця 

неділя ще називається і м’ясопустною, тому що відбуваються 

запусти на м'ясо, тобто від завтрашнього дня вживання масних 

продуктів заборонене. Проте, в той же час Церква звертає 

сьогодні нашу увагу на тому, що суть посту не полягає в 

утриманні від їжі. Про це говорить нам сьогодні апостол Павло: 

«Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не 

втрачаємо, і коли їмо нічого не набуваємо» (1 Кор. 8: 8). Тому 

готуючи себе до Великого посту, нам варто зосередитись не на 

тілесному, а на духовному, адже справді як говорить Господь: 

«Царство Боже не їжа і пиття» (Мф. 12: 18), але воно в середині 

нас є (Лк. 17: 21). 
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Отже, нам усім варто намагатись бороти в собі гріх, готуючи 

себе духовно і тілесно до Великого посту, щоб пройти час цей 

корисно для себе і стати нам праворуч величі Божої. Просімо в 

наших молитвах Христа, щоб постійно зміцнював нас духовно і 

допомагав нам бути готовими до зустрічі з ним у день судний. 

 

 

 

Кондак, Тріодіон голос 1: 

Коли прийдеш, Боже, на землю зі славою і все затремтить, 

ріка ж вогненна до суду потягне, книги розкриються і 

таємниці виявляться, тоді визволи мене від вогню 

невгасимого і сподоби мене праворуч Тебе стати, Судде 

Праведний. 
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ЧИТАННЯ СВ. ПИСМА ПРОДОВЖ ТИЖДНЯ 

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. 

ПОНЕДІЛОК, 24 ЛЮТОГО 
Апостол: 3 Іоана 1:115  Євангеліє: Луки 19:2940, 22:739  

 
ВІВТОРОК, 25 лютого 

Апостол: Юда 1:110  Євангеліє: Луки 22:3942, 22:4523:1  
 
СЕРЕДА, 26 лютого 

 Йоїла 2:1226  Йоїла 3:1221 
 

 
ЧЕТВЕР, 27 лютого 

 Апостол: Южа 1:1125  Євангеліє: Луки 23:134, 4456 
 

 
П’ЯТНИЦЯ, 28 лютого 

Захарія 8:717  Захарія 8:1923  
 
СУБОТА, 29 лютого 

Апостол: Римлян 14:1926  Євангеліє: Матвія 6:113 
 
НЕДІЛЯ, 1 березня 

Неділя Сиропусна 
Апостол: Рвмлян 13:1114:4   Євангеліє: Матвія 6:1421 
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Remember . . .  
Every Sunday the gathering of our Spiritual Family! 

Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

MEAT -FARE SUNDAY 
(Sunday of the Final Judgement) 

February 23, 2020 
PARISH ANNOUNCEMENTS 

ST. GEORGE GREAT LENT FOOD DRIVE 
On Monday, March 2 we enter into our Spring Lenten journey of 

Great Fast. As many of you prepare for our Lenten podvig leading to 

the radiant feast of Pascha there are many in our community are not 

so fortunate as we are.  This season reminds us give to those in need: 

 Almsgiving, along with prayer and fasting make up the three 

stranded cord that I refer to as the “Lenten rope”. These three 

combined strands, when practiced together, will give us a strong rope 

to hold onto during the time of the fast when things may get shaky. 

 I know of someone who fasted from eating lunch during Great 

Lent. The money that was saved by not going out for lunch each day 

was set aside. At the end of the fast, the money that was set aside 

each day was given to a family in need. 

You can also give to the parish and direct that money be used toward 

our charitable offerings. 

Your support for the families in need experiencing chronic poverty 

will help spread hope to these individuals and let them know they are 

not forgotten. There is a bin in the entrance way for non perishable 

foods for Community Care in our city. Support this philanthropic 

project with our generosity during this Lenten period. 

“For I was hungry and you gave me food; I was thirsty and you 

gave Me drink; I was a stranger and you took Me in;  (Matthew 

25:35) 
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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 pas-

toral care, please inform Father Gregory.  

COFFEE HOUR 

Following the Divine Liturgy we invite everyone to come and 

participate in our COFFEE HOUR and FELLOWSHIP in the parish 

hall.  

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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March 1 – Sunday. 
Cheesefare Sunday 
(Forgivness Sunday) 

Commemoration of the Expulsion of Adam from Paradise 
† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 
† Hours: 9:00 a.m. 
† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

SCHEDULE OF SERVICES 

  

  

Attend Church every Sunday as a Family and unite 
with Our Lord in Holy Communion.  
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MEAT -FARE SUNDAY 
(Sunday of the Final Judgement) 

The Second to Last Sunday before the beginning of Great 

Lent is called Meatfare Sunday since it is officially the last day 

before Easter for eating meat. It commemorates Christ's parable of 

the Last Judgment (Mt 25:31-46). We are reminded this day that it 

is not enough for us to see Jesus [like Zacchaeus], to see ourselves as 

we are [as did the repentant Publican], and to come home to God as 

his prodigal sons. We must also be his sons by following Christ, His 

only-begotten divine Son, and by seeing Christ in every man and by 

serving Christ through them. Our salvation and final judgment will 

depend upon our deeds, not merely on our intentions or even on the 

mercies of God devoid of our own personal cooperation and 

obedience. 

… for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you 

gave me drink, I was a stranger and you took me in, I was naked 

and you clothed me, I was sick and in prison and you visited me. 

For truly I say to you, if you did it to one of the least of these my 

brothers, you did it to me (Mt 25). 

  

Today's Gospel — the parable of the Last Judgment — reminds us 

that while trusting in Christ's love and mercy, we must not forget 

His righteous judgment when He comes again in glory. If our hearts 

remain hardened and unrepentant, we should not expect the Lord to 

overlook our transgressions simply because He is a good and loving 

God. Although He does not desire the death of a sinner, He also 

expects us to turn from our wickedness and live (Ezek. 33:11). This 

same idea is expressed in the prayer read by the priest after the 

penitent has confessed his or her sins (Slavic practice).  

 

GREAT LENT 2020GREAT LENT 2020  
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The time for repentance and forgiveness is now, in the 

present life. At the Second Coming, Christ will appear as the 

righteous Judge, Who will render to every man according to his 

deeds" (Rom. 2:6). Then the time for entreating God's mercy and 

forgiveness will have passed. 

As Father Alexander Schmemann reminds us in his book 

GREAT LENT (Ch. 1:4), sin is the absence of love, it is separation 

and isolation. When Christ comes to judge the world, His criterion 

for judgment will be love. Christian love entails seeing Christ in 

other people, our family, our friends, and everyone else we may 

encounter in our lives. We shall be judged on whether we have 

loved, or not loved, our neighbor. We show Christian love when we 

feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, visit 

those who are sick or in prison. If we did such things for the least of 

Christ's brethren, then we also did them for Christ (Mt.25:40). If we 

did not do such things for the least of the brethren, neither did we 

do them for Christ (Mt.25:45). 

Today is the last day for eating meat and meat products until 

Pascha, though eggs and dairy products are permitted every day 

during the coming week. This limited fasting prepares us gradually 

for the more intense fasting of Great Lent. 

 Troparion - Tone 1  

When You, O God, shall come to earth with glory,  

all things shall tremble  

and the river of fire shall flow before Your judgment seat;  

the books shall be opened and the hidden things disclosed!  

Then deliver me from the unquenchable fire,  

and make me worthy to stand at Your right hand, 

O Righteous Judge! 

Readings: 

 Epistle: 1 Corinthians 8:8-9:2 

 Gospel: Matthew 25:31-46 

Start cleaning out your fridge! This is the final week where meat is 

allowed. 
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GENERAL RULES OF FASTING FOR THE GREAT AND 

HOLY LENT  

Let us set out with joy upon the season of the Fast, and prepare 

ourselves for spiritual combat.  

Let us purify our soul and cleanse our flesh; and as we fast from 

food, let us abstain also from every passion.  

The Orthodox idea of fasting is first of all that of an ascetical effort. 

It is the effort to subdue the physical, the fleshly man to the spiritual 

one, the "natural" to the "supernatural." Limitations in food are 

instrumental; they are not ends in themselves. Fasting thus is but a 

means of reaching a spiritual goal and, therefore, an integral part of 

a wide spiritual effort. Fasting, in the Orthodox understanding, 

includes more than abstinence from certain types of food. It implies 

prayer, silence, an internal disposition of mind, an attempt to be 

charitable, kind, and - in one word -spiritual. "Brethren, while 

fasting bodily, let us also fast spiritually..."  

And because of this the Orthodox doctrine of fasting excludes the 

evaluation of fasting in terms of a "maximum" or "minimum." 

Everyone must find his or her maximum, weigh his or her 

conscience and find in it his or her "pattern of fasting." But this 

pattern must necessarily include the spiritual as well as the "bodily" 

elements. The Typikon and the canons of the Church give the 

description of an ideal fast: no meat, no dairy products, total 

abstinence on certain days. "He that is able to receive it, let him 

receive it" (Matthew 19:12). But whatever is our measure - our 

fasting must be a total effort of our total being. 

Keeping this in mind we should fast in order to achieve the goal of 

prayer, repentance, and forgiveness. To fast means abstaining not 

only from certain foods, but most importantly from passions, bad 

habits, overindulgence, rudeness and selfishness. It means also that 

we should abstain from everything that might take the focus of our 

life away from the spiritual effort. Among these things are every 

kind of entertainment, such as going to the movies, watching TV o 



16 

going on spring vacations. For married couples it will also imply 

abstaining from intimacy.  

The fundamental meaning of the fasting effort is to discover the true 

values of our life, to discover that we live not for our own sake but in 

the context of our relationship with each other and with the living 

God. So we fast not in terms of our individual piety but by linking 

our life with that of the Church. In essence, fasting is an exercise in 

being faithful: to each other in observing the same rules and sharing 

in the same hardship, and to our Lord Himself Who has given us 

fasting as a school of love.  

By Protopresbyter Alexander Schmemann 

 

 

Meat is not permitted on any day.  

 

 

Dairy is not permitted on any day.  

 

 

 

 

  Wine and oil are permitted on weekends,  

   and on a few other days  

   (see your wall calendar)  

 

 

 

 

 

Fish is permitted only on the Annunciation 

(April 7th) and on Palm Sunday.  
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THE TOP 10 LENTEN TIPS  

1. Regardless of how you fast, fast every single day. This type of fast-

ing helps wear down the 

passions and build spiritual 

endurance.  

2. Know exactly what the 

fasting regulations are and try 

to approximate-mate them as 

best you can. Each Lent, try to 

be more strict yet humble.  

3. Particular concerns about 

fasting? Age, health issues, 

never fasted before, mixed-

marriages? Speak with your 

priest.  

4. Be sure to recite the Lenten 

prayer of Saint Ephraim. If you 

cannot make prostrations just 

make bows or cross yourself.  

5. On weekends, we do not make prostrations and our fasting is 

slightly relaxed since Saturday and Sunday are holy days.  

6. The Lenten services and tones are offered only during the week –  

strive to participate as much as possible in these services and the 

spirit of lent will rub off on you.  

7. Sports and outdoor activities are not contrary to the Lenten spirit.  

8. Strive to avoid going to movies, parties, vacations, and other 

entertainments. This we do so we can have more time to devote to 

spiritual things.  

9. Confession and Holy Communion are central to securing the 

benefits of Lent. Without fail, we should receive the Sacraments 

during the period of Great Lent. 

  

10. Be mindful of what we look at and how much time we spend on 

TV and computer. Some give up TV for all of Lent. Others strictly 

limit their time and watch only educational and news programs. 

Surfing on the web? Hit the theological sites.  
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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. 

WEEKLY SCRIPTURE READINGS 

MONDAY, FEBRUARY 24 
Epistle: 3 John 1:1-15  Gospel: Luke 19:29-40, 22:7-39 

 
TUESDAY, February 25 

Epistle: Jude 1:1-10  Gospel: Luke 22:39-42, 22:45-23:1 
 
WEDNESDAY, February 26 

Joel 2:12-26  Joel 3:12-21 
  
THURSDAY, February 27 

Epistle: Jude 1:11-25  Gospel: Luke 23:1-34, 44-56 
 
FRIDAY, February 28 

Zacharias 8:7-17  Zacharias 8:19-23 
 
 

SATURDAY, February 29 
Epistle: Romans 14:19-26  Gospel: Matthew 6:1-13 

 
SUNDAY, March 1 

Cheesefare  Sunday (Forgiveness Sunday) 
Epistle: Romans 13:11-14:4   Gospel: Matthew 6:14-21 
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OUR SPONSORS 
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PLEASE SUPPORT OUR SPONSORS! 
If you wish to advertise for 2020 contact  Natalie 905-892-1266  


