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Неділя м'ясопусна, про Страшний суд. Глас 2.
Meat-fare Sunday • Sunday of the Last Judgement • Afterfeast of the
Meeting of our Lord, God and Saviour, Jesus Christ • Tone 2

Icon of Last Judgement
Please let Father Pawlo know of anyone who is in the hospital or is
convalescing at home or if you may, for any other reason, wish to have a
visit from Father Pawlo call 306-761-0480 or 306-539-5315 cell.
This will be most helpful to Father in his pastoral duties.

Orthodox faith teaches us the importance of interceding on behalf of others through Prayer. In
our prayers today please remember the following faithful who are hospitalized, convalescing
or ill: Individuals will be kept on the prayer list for one month.
Mark (0204)
George (0204)
Larissa (0204)
Amy (0204)
Bill (0204)
Lena (0204)
Merve (0204)
Donna (0204)
BernieB(2004)
Nellie (0204))
Sophie K (0204)
Mary R (0204)
Katherine L (0204)
Peter (0204)
Jessica (0204)
Steve (0204)
And those in care homes or similar situations:
Ivan Kozey
Bill Warnyca
Christina Spak
Doreen Kuyek
Carolina Miller
Joyce Stadnyk
Mary Yaremchuk
Larry Trafananko
( Please let Father Pawlo know if there are others who we should pray for.)

And those in special or extraordinary situations: We pray for peace in Ukraine. Вічна
Пам'ять! Memory Eternal to all (10,000 plus) who died in the conflict in Ukraine these past
weeks and months.
МОЛИТВА ПРО МИР В УКРАЇНІ
Боже Святий, Отче Вседержителю, Сине Єдинородний і Душе Святий, що все у Твоїй владі
тримаєш і про все піклуєшся Премудрим Твоїм Промислом, молимося Тобі за Богом
бережену Державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її, даруй їм, Господи,
глибокий і невід’ємний мир, поклади їм на серце добре про Церкву Твою та про всіх людей
Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах.
Позбав, Господи, Державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя
іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи,
старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли, тих, що
за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з’єднай зі Святою Твоєю
соборною і апостольською Церквою. Бо Твоє є Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого
Духа нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
PRAYER FOR PEACE IN UKRAINE
Almighty God and Creator, You are the Father of all people on the earth. Guide, I pray, all the
nations and their leaders in the ways of justice and peace. Protect us from the evils of injustice,
prejudice, exploitation, conflict and war. Help us to put away mistrust, bitterness and hatred.
Teach us to cease the storing and using of implements of war. Lead us to find peace, respect and
freedom. Unite us in the making and sharing of tools of peace against ignorance, poverty, disease
and oppression. Grant that we may grow in harmony and friendship as brothers and sisters
created in Your image, to Your honor and praise. Amen
"God permits tribulations and adversities to befall people - even the saintly - so that
they may persist in humility. But if we harden our hearts against adversities and tribulations, he
also hardens these tribulations against us. On the other hand if we accept them in humility and
with a contrite heart, God will mingle tribulation with mercy."
- St Isaac the Syrian
"Let God intervene between you and your purpose, instead of letting your purpose
intervene between you and God" - Mother Gavrilia

SUNDAY Troparion TONE 2
When You descended to death, O Life
immortal, You destroyed hades with the
lightning of Your divinity. And when from the
depths You raised the dead, all the Powers of
heaven cried out: O Giver-of-life, Christ our
God, glory to You.
Troparion of the Feast TONE 1
Rejoice, Virgin Theotokos, full of grace: for
from You the Sun of Righteousness, Christ our
God has shone forth, enlightening those in
darkness. Rejoice also, O righteous Elder, for
you received in your arms the Redeemer of our
souls, who bestows upon us resurrection.

ТРОПАР НЕДІЛЬНИЙ НА ГОЛОС 2
Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,
тоді ад умертвив Ти сяйвом Божества. Коли ж і
померлих із глибин підземних воскресив Ти,
всі сили небесні взивали: Життєдавче, Христе
Боже наш, слава Тобі.

Glory to the Father, Son and Holy Spirit:
Kontakion: TONE 1
When You come to the earth in Glory, O God,
all creation will tremble: the river of fire will
flow before Your Judgement seat. The books
will be opened and all secrets disclosed. Deliver
me then from the unquenchable fire and count
me worthy to stand at Your right hand, most
righteous Judge.

Слава Отцю і Синові і Святому Духові.
КОНДАК - Тріоді – голос 1
Коли прийдеш, Боже, на землю зо 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.

Both now and ever unto ages of ages.
Amen.
Kontakion of the Feast — TONE 1
By Your birth You have sanctified a virgin
womb, and blessed the hands of Simeon as was
meet, O Christ our God. You have come on this
day and saved us. Give peace to your
Commonwealth in time of war and strengthen
the Orthodox people whom You have loved, O
only Lover-of-mankind.

Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

PROKIMEN TONE 2 (Psalm 117:14, 18)
The Lord is my strength and my song, and He
has become my salvation.
VERSE: With chastisement the Lord has
chastened me, but He has not given me over to
death.
PROKIMEN of the Feast — TONE 3
My soul magnifies the Lord and my spirit has
rejoiced in God my Saviour.

ТРОПАР СТРІТЕННЯ НА ГОЛОС 1
Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з
Тебе засяяло Сонце Правди – Христос Бог
наш, що просвічує сущих у темряві. Веселися
і ти, старче праведний, прийнявши в обійми
Визволителя душ наших, Який подає нам
воскресіння.

КОНДАК СТРІТЕННЯ НА ГОЛОС 1
Утробу дівочу освятив єси Різдвом Твоїм і
руки Симеонові благословив, як годилось,
Ти випередив, і нині спас єси нас, Христе
Боже. Але мир даруй народові Твоєму у
боротьбі і укріпи православних християн,
що їх возлюбив єси, Єдиний Чоловіколюбче.
ПРОКИМЕН ГОЛОС 2 (Псалом 117:14, 18)
Господь — моя сила і моя пісня і Він став моїм
спасінням.
Стих: Караючи, покарав мене Господь, але не
віддав мене на смерть.
ІНШИЙ ПРОКИМЕН НА ГОЛОС 3
Моя душа хвалить Господа а мій дух радіє у
моїм Спасителю.

Epistle - Апостол
1 До Коринтян – 8:8 – 9:2
Браття! Їда нас до Бога не зближує: бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо,
то не набуваєм нічого. Але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось за спотикання
слабим. Коли бо хто бачить тебе, що маєш знання, як ти в ідольській божниці сидуш за
столом, чи ж сумління його, бувши слабе, не буде спонукане їсти ідольські жертви? І
через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був умер. Грішучи отак
проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли
їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м’яса, щоб не спокусити брата свого!
Хіба ж я не вільний? Чи ж я не Апостол? Хіба ж я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого?
Хіба ви, - то не справа моя перед Господом? Коли я не Апостол для інших, то для вас я
Апостол, - ви бо печать мойого Апостольства в Господі.

1 Corinthians – 8:8-9:2
Brethren, food cannot improve our standing in the sight of God. For if we eat, we are not better
off, and if we do not eat, we are not worse off.
But you must take care that this right of yours does not become a stumbling–block to your
weak brother. For if somebody sees you, who are enlightened, attending a dinner in a pagan
temple, he may be led with his weak conscience to eat meat, offered in sacrifice to a pagan
divinity.
Thus, through your superior knowledge you will bring spiritual ruin to your weak brother, for
whom Christ has died. Now when you sin against your brethren and wound their weak
consciences, you sin against Christ himself. Therefore, if my food makes my brother fall, I will
never eat meat again. Thus, I will not become the cause of my brother’s fall.
Am I not an Apostle? Am I not a free man? Have I not seen our Lord Jesus Christ? If I am not
an Apostle to others, I am certainly an Apostle to you. For you are the best evidence of my
Apostleship in the sight of the Lord.

ALLELUIA IN TONE 2 (Psalm 19:2, 10)
May the Lord hear you in the day of affliction, may
the name of the God of Jacob defend you.
VERSE: Lord, save the king and hearken unto us on
the day we call upon You.

АЛИЛУЯ ГОЛОС 2 (Псалом 19:2, 10)
Вислухає тебе Господь в день скорботи,
захистить тебе Ім’я Бога Якова.
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в
який би день ми не звертались до Тебе.

ALLELUIA of the Feast — TONE 8
Now let Your servant depart in peace, O Master,
according to Your word.

АЛИЛУЯ НА ГОЛОС 8
Тепер відпускай свого слугу в спокою
Господи.

Євангелія – Gospel
Євангеліє від Матфея – 25:31-46
Сказав Господь: коли ж прийде Син Людський у славі Своїй, і всі Анголи з Ним, тоді Він
засяде на престолі слави Своєї. І перед Ним усі народи зберуться, і Він відділить одного
від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить Він вівці праворуч Себе, а
козлята ліворуч. Тоді скаже Цар тим, хто праворуч Його: Прийдіть, благословенні Мого
Отця, посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу. Бо Я голодував був і ви
нагодували Мене, прагнув і ви напоїли Мене, мандрівником Я був і Мене прийняли ви.
Був нагий і Мене зодягли ви, слабував і Мене ви відвідали, у в'язниці Я був і прийшли ви
до Мене. Тоді відповідять Йому праведні й скажуть: Господи, коли то Тебе ми голодного
бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то Тебе мандрівником ми бачили і
прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то Тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до Тебе
прийшли? Цар відповість і промовить до них: Поправді кажу вам: що тільки вчинили ви
одному з найменших братів Моїх цих, те Мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч:
Ідіть ви від Мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям
приготований. Бо Я голодував був і не нагодували Мене, прагнув і ви не напоїли Мене,
мандрівником Я був і не прийняли ви Мене, був нагий і не зодягли ви Мене, слабий і в
в'язниці і Мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то
Тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого,
чи в в'язниці і не послужили Тобі? Тоді Він відповість їм і скаже: Поправді кажу вам: чого
тільки одному з найменших цих ви не вчинили, Мені не вчинили! І ці підуть на вічную
муку, а праведники на вічне життя.

Saint Matthew – 25:31-46
The Lord said: “When the Messiah comes in his glory with all his holy angels, then he will take
his seat on his glorious throne, and all the nations will be gathered before him. Thereupon he
will separate them as a shepherd separates the sheep from the goats, and he will place the sheep
on his right hand and the goats on his left.”
“Then the King will say to those on his right hand: ‘Come, you blessed of my Father, inherit the
kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me
food; I was thirsty and you gave me drink; I was a stranger and you welcomed me; I was naked
and you clothed me; I was sick and you visited me; I was in prison and you came to see me.’”
“The righteous will answer him: ‘Lord, when did we see you hungry, and give you food, or thirsty
and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you?
When did we see you sick or in prison and visit you?’”
“The King will reply to them: ‘Verily I say to you, insofar as you did it to the least of these my
brethren, you did it to me.’”
“Then he will say to those on his left hand: ‘Depart from me, you cursed, into everlasting fire
prepared for Satan and his devils. For I was hungry and you gave me no food; I was thirsty and
you gave me no drink; I was a stranger and you did not welcome me; I was naked and you did
not clothe me; I was sick and in prison and you did not visit me.’”
“They will also answer him: ‘Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or
naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?’”
“He will reply to them: ‘Verily I say to you, insofar as you did not do it to one of the least of these
my brethren, you did not do it to me.’”
“So they will go away into everlasting punishment, and the righteous into everlasting life.”

Communion Hymn

Причасний

Praise the Lord from the heavens, praise Him
in the highest. Alleluia.

Хваліть Господа з небес, хваліть Його в
вишніх. Алилуя.

I will take the cup of salvation and call upon
the Name of the Lord. Alleluia.

Радуйтеся, праведні, в Господі, праведним
належиться похвала. Алилуя.

СЛОВО ВІД ОТЦЯ ПАВЛА - FATHER PAWLO’S CORNER
СТРІТЕННЯ

ГОСПОДНЄ

Святкуючи день Стрітення Господнього (15- го лютого), ми згадуємо ту знамениту подію, коли то
Пречиста Діва Марія, разом з праведним Йосифом, принесли Дитятко Ісуса до храму в Єрусалимі,
щоб виконати закон старозавітний, поставити Його перед Господом та принести за Нього в жертву
Богу двоє голуб*ят.
Саме в той час жив в Єрусалимі праведний і побожний та дуже старенький чоловік на ім*я
Сімеон, що сподівався утіхи Ізраїлеві, тобто, заповідженого йому Духом Святим – приходу на землю
Сина Божого.
Церква свята зберігає передання, що праведний Сімеон був в числі тих сімдесяти вченихперекладачів, які ще в 271 році до Різдва Христового, на бажання єгипетського царя Птоломея
Філадельфа, перекладали книги Св. Письма з гебрейської мови на грецьку. Коли він читав слова
Пророка Ісаії: «Ось діва в утробі зачне і породить сина» (Іс. 7:14) – він дуже здивувався, як це Діва,
що не має мужа, може родити, та хотів викреслити слово «діва» і замінити його словом «жона». Але
в ту ж мить з*явився йому ангел Божий, що затримав його руку і сказав: «Май віру до написаних
слів, і ось тобі знак – ти не вмреш аж до того часу, доки своїми очима не побачиш народженого від
Діви Чистої – Спасителя світу».
І так минали довгі роки, а праведний Сімеон все очікував сповнення обітниці, сповіщеної йому
ангелом. Він щоденно відвідував храм Єрусалимський. І коли, врешті, одного довгоочікуваного дня
Богомладенця Ісуса принесли до храму, щоб вчинити над Ним по законному звичаю, то праведний
Сімеон, по натхненню від Духа Святого, пізнав довгоочікуваного Месію - Христа Господнього і
заповіджену пророками Діву Чистую – Матір Його. З найбільшою любов*ю і побожністю прийняв
він на свої старечі руки Дитину Христа, поблагословив та, радіючи тим, що Господь вже відпустив
його зі світу дочасного, земного, він промовив:
«Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по слову Твоєму, з спокоєм, бо бачили очі мої спасіння
Твоє, що Ти наготовив перед лицем усіх людей, світ на просвіту невірних і славу народу Твого –
Ізраїля».
Віддаючи Боже Дитя Матері Його, він при тім сказав, що багато спокуситься Ним та загине, а
інші увірують в Нього і одержать спасіння та що Він буде і знаком, тобто причиною до великого
сперечення. А Пречистій Діві Марії так буде тяжко (прорік праведний Сімеон), стільки зазнає
терпіння за Сина Свого, що серце її пройме немов гострий меч.
При тому присутньою була також і праведна Анна пророчиця, що не відходила від храму, а
постом і молитвою служила Богові день і ніч. І вона, підійшовши на той час, славила Господа та
оповідала всім про Нього, що сподівалися спасіння в Єрусалимі.
Ото ж св. Праведний Сімеон сподобився великої ласки від Господа, бо він не тільки зустрінув
Сина Божого в храмі, але бачив Його своїми очима та носив Його на своїх руках. Цієї невимовної
ласки від Господа сподобився він через те, що непохитна віра в прихід Христа Спасителя не

залишила його ніколи. То ж тому він кожної днини поспішав до храму на молитву в надії власними
очима побачити Радість і Світло всіх людей. Він також добре знав, що хоч ця хвилина буде
найщасливішою в його житті, але що це буде рокова подія для нього, бо завершить перебування
його на землі. Тому не лише з найглибшою вірою, але з найщирішою любов*ю приймає він,
смертний, на свої руки Безсмертного Господа.
Також і пророчиця Анна, що «постарілась у днях багатьох» при храмі, та постом і молитвою
служила Богові день і ніч, через святість свого життя сподобилася великої милості від Бога –
побачити на руках преведного Сімеона – Сина Божого Ісуса Христа.
Чи ж можливо нам уподобитися до праведного Семеона, до праведної пророчиці Анни, щоб ще в
дочасному житті наблизитися до Господа та зустрінути Його? Найкращу відповідь на це питання дає
нам слово Боже: «Ось, стою під дверми і стукаю, коли хто почує Мій голос, і відчинить двері, то
ввійду до нього і вечерятиму з ним, а він зо Мною» (Апок. 3:20).
Господь близько біля кожного з нас, Господь стоїть при дверях нашої душі і стукає до нас! Але
запитаймо самі себе – чи чуємо ми Його голос, чи завжди готові відчинити Йому ці двері, щоб
належно зустрінути Господа та постійно бути з Ним?!
На жаль, ми глухі до голосу Бога, ми щільно замикаємо двері душі своєї, бо земні, скороминаючі
справи і низькі пристасті і побажання заглушають всі шляхотні почування та придавляють усі вищі
стремління нашої душі. Хіба ж не ставимо ми на перше місце в нашому житті всілякого роду розваги
і приємності понад найважливішу справу – постійне відвідування храму Божого, де Господь
невидимо завжди перебуває, і де ми можемо зустрінути Його, подібно праведному Сімеону та
бачити Його очима своєї душі.
Також через щиру й горячу молитву ми маємо можливість таємно розмовляти з Богом і
відчувати цілою своєю істотою наближення своє до Господа та єднання з Ним. Однак, зайняті
своїми земними справами – ми належно (або й зовсім) не користаємось з цього найкращого засобу
наблизитися до Господа та зустрінути Його. Гарячою молитвою ми можемо очистити своє сумління
від всякого зла, серце своє зробити більш схильним до всякого добра, що й є передумовою
наближення до Господа і побачити Його. «Блаженні чисті серцем, бо ті Бога бачитимуть» (Матв.
5:8).
Щоб побачити Господа, необхідно також виконувати волю Божу через додержування Його
святих заповідей. Коли побачимо голодуючого або спраглого, поспішим, не гаючи часу, з
допомогою. Коли зустрінемо не маючого одежі, що не може прикрити наготи тіла свого, то нехай і
тут не обійдеться без нашої допомоги. Коли довідаємось про хворого, чи ув*язненого, то відвідаймо
його.
Словом, коли ми зустрінемо ближнього в якому-будь горі, нещасті, чи навіть потребі, а були б в
стані допомогти йому, то не будьмо байдужні, не мудруймо лукаво, а стараймось вчинити будь-що
добре для ближнього, щоб в лиці ближнього вчинити це для Самого Господа Бога: «Істинно кажу
вам: коли ви вчинили це одному з цих найменших братів Моїх, то Мені вчинили» (Матв. 25:40).
З цього ми ясно бачимо, що через добрі діла ми можемо наблизитися до Господа та усім своїм
єством відчути близькість Його. То ж, за молитви Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, сподоби
нас, Господи, ще в житті дочасному наблизитися до Тебе, а в житті вічному завжди з Тобою бути ти
оглядати невисловлену красу Лиця Твого.

On the Feast of Meeting of the Lord or Стрітення and Why we Bless Candles.
About the Feast Day:
Jesus, forty days old, is brought to the temple by Mary and Joseph in accordance with
the Old Law. At this time as well his mother Mary was “Churched” underwent the ritual
purification and offered the sacrifices as prescribed in the Law. Even today, women
are churched and received back into the church at least 40 days after the birth of a
child. Here Simeon, (the Elder) who was promised to meet the Messiah, and Anna (a
prophetess) who was devout and did not leave the temple, recognize the baby Jesus
as the Promised One. It is in the Song of Simeon that we see Christ as the fulfillment
of the Old Law and the beginning of the New. He is the Salvation, the Light and the
New Temple which we become a part of if we welcome Him into us. The Holy Spirit
can enable us to have our own meeting of the Lord. Thus, forty days after Christmas,
on February 15th, the Church celebrates the feast of the presentation called
Стрітення, the Meeting (or Presentation) of the Lord in the Temple.
Why We Bless Candles:
It is also, on this feast day, when we bless candles. The candle remind of us of how
Jesus Christ is a “Light of revelation” to us all. The symbol of this light is the candle
which lights our way from darkness. Also, the flame of the candle represents purity and
reminds us of how we are to mold our lives. The flame of the candle also gives warmth,
which reminds us of the warmth that we find in Christ’s loving embrace. The blessed candles can
be shared with others so they too can light a candle during prayers, when there is sickness or
trouble in a home and to remember those who gave the candle as well. Some say the physical
candle reminds us of God Who provides us with everything, including what we use to make the
candle. The flame reminds
us of Jesus Christ, the Light of the World. The heat reminds us of the Holy Spirit we can’t see the
heat but we can feel it just as we can’t see the Holy Spirit but we know is everywhere present and
within our lives.
ANNOUNCEMENTS
We ask our members to send in information about special – significant date anniversary or birthday announcements that can be shared with the rest of our
membership.
1. Прийомні години - отець Павло запрошує всіх до зустрічи в парафіяльній канцеларії або
резиденції за попереднім домовленням (306) 761-0480.
Office Hours - Father Pawlo is holding office hours at the Manse office 306-757-0445 or at the
residence by appointment 136 - 2501 Windsor Park Rd. 306 761 0480 home; 306-539-5315 cellмобільний: e-mail: pberezniak@gmail.com
2. Пригадуємо: Просимо шановних членів нашої парафії, якщо хто із Вас змінив
адресу або номер телефону, просимо Вас повідомитм про це отця настоятеля aбо кого з
членів церковної управи.
Щиро дякуємо за Вашу співпрацю!Reminder: We ask the
members of our parish, if anyone of you have changed your address or phone number, please
notify Father Pawlo or any member of the Parish Council. We thank you for your cooperation!
3. Today after Divine Liturgy we will serve a Panachyda for the souls of the ‘Heavenly
Hundred’ who three years ago were killed during the Revolution of Dignity in Kyiv.
4. Bitter Harvest will be shown in Regina -- Southland Cineplex from March 3 - 9. Please
spread the word.

5. FOOD BANK BARREL – As we draw closer to Great Lent all members are
encouraged to donate to those in need. Please consider bringing food for the Food
Bank Barrel.
6. The 2017 Parish Calendar-Directory is available. Please pick up a copy in the Church
Porch.
7. Used Eyeglasses - Please donate your used eyeglasses to the Lions International to help those in
need in the developing countries. A collection box is located at the church’s back door. If you
require additional information – please speak to our Treasurer Wally Kaminski.

Calendar of Services and Events – FEBRUARY - MARCH
Sunday 19

10:00 am - Liturgy – SOBOR

Wednesday 22

6:15 pm - Akathyst – SOBOR

Saturday 26

5:00 pm - Akathyst - SELO CHAPEL

Sunday 27

10:00 am - Liturgy – SOBOR

Monday 28

5:00 pm - Canon of St Andrew - SOBOR

MARCH
Tuesday 1

5:00 pm - Canon of St Andrew - SELO CHAPEL

Wednesday 2

5:00 pm - Canon of St Andrew – SOBOR

Thursday 3

5:00 pm - Canon of St Andrew - SOBOR

Saturday 5

9:00 am – 4:00pm - Retreat at St. Geroge’s Cathedral
5:00 pm - Great Vespers - SELO CHAPEL

Sunday 6

10:00 am - 1st Sunday of Great Lent - Liturgy at Sobor
5:00 pm - Orthodoxy Sunday Vespers - St. George Cathedral

Wednesday 8

6:15 pm - Liturgy of the Presanctified Gifts - Sobor

Friday 10

2:45 pm - Noon Service - Pioneer Village

Saturday 11

10:00 am - Soul Saturday Divine Liturgy - Moose Jaw

