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Слава Ісусу Христу - Слава на Віки!
Glory to Jesus Christ - Glorify Forever!
ВІТАЄМО ВСІХ - WELCOME All! Welcome to the God-Loving and God-Protected Parish of St. Nicholas! A Parish of the UOC of the
USA and the Ecumenical Patriarchate. Our warmest greetings are extended to all visitors and guests, and to all of our beloved
parishioners who are participating in today's Divine Liturgy. We are blessed to have you with us today! If you are with us for the first
time, PLEASE introduce yourself to Father Vasyl – he is looking forward to meeting you! Also, please feel free to email or call Father
with any questions and let him know what is going on in your life, especially if you need spiritual guidance. We hope that you will find
peace and comfort in St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church. You are very welcome to come every Sunday, make yourself at home,
and to become a part of our parish family. Through the intercession of Saint Nicholas we hope and pray that our community might
grow into a full fledged Parish in the Ukrainian Orthodox Church of the USA. Through your prayers and dedication of time, talents and
donations, this can become a reality in all faith and love.

LITURGICAL SCHEDULE — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ
March 7, 2021 - Meatfare Sunday, of the Last Judgment. Tone 6.
7 березня 2021 Неділя М'ясопусна про Страшний суд. Голос 6.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from Epistle of the Holy Apostle Paul to the 1st
Перше Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання.
Corinthians ( 1st Cor. 8:8-9:2).
(1 Кор. 8:8-9:2).
The Holy Gospel According St. Matthew (Mt. 25:31-46).
Від Матвія Святого Євангелія Читання (Мт. 25:31-46).
______________________________________________________________________________________________________________________
March 14, 2021 - Cheesefare Sunday, of Forgiveness. Tone 7.
14 березня 2021, Неділя Сиропусна, Прощення. Голос 7.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Romans (Rom.
До Римлян Послання Святого Апостола Павла Читання.
13:11-14:4).
(Рим.13:11-14:4).
The Holy Gospel According to St. Matthew (Mt. 6:14-21).
Від Матвія Святого Євангелія Читання (Мт. 6:14-21).
The Last day before the Great Lent.
Заготовини на Великий Піст.
____________________________________________________________________________________________________________________
Monday, March 15, 2021 - The beginning of the Great Lent.
Понеділок 15 березня, 2021 - Початок Великого Посту.
6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete.
6:00 вечора -Покаянний канон прп. Андрія Критського.
———————————————————————————————————————————————————————————
Tuesday, March 16 - 6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete.
Вівторок 16 березня-6:00 веч. -Канон прп. Андрія Критського.
———————————————————————————————————————————————————————————
Wednesday, March 17 - 6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete.
Середа 17 березня - 6:00 веч. -Канон прп. Андрія Критського.
———————————————————————————————————————————————————————————
Thursday, March 18 - 6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete.
Четвер 18 березня - 6:00 веч. -Канон прп. Андрія Критського.
———————————————————————————————————————————————————————————
Friday, March 19, 2021.
П’ятниця, 19 березня 2021.
6:00 PM - Liturgy of the Presanctified Gifts.
6:00 вечора - Літургія Ранішосвячених Дарів.
______________________________________________________________________________________________________________________
March 21, 2021 - 1st Sunday of the Great Lent. Tone 8.
21 березня 2021, Неділя 1-ша Великого посту. Голос 8.
Triumph of Orthodoxy.
Торжество Православ’я.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр.
(Heb. 11:24-26, 32-12:2).
11:24-26, 32-12:2).
The Holy Gospel According to St. John (Jn. 1:43-51).
Від Івана Святого Євангелія Читання (Ів 1:43-51).
———————————————————————————————————————————————————————————
Friday, March 26, 2021.
П’ятниця, 26 березня 2021.
6:00 PM - Liturgy of the Presanctified Gifts.
6:00 вечора - Літургія Ранішосвячених Дарів.
———————————————————————————————————————————————————————————
March 28, 2021 - 2nd Sunday of the Great Lent. Tone 1.
28 березня 2021, Неділя 2-га Великого посту. Голос 1.
St. Gregory Palamas the Arthchbishop of Thessalonica.
Свт. Григорія Палами архиєпископа, Фессалонітського.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр.
(Heb. 1:10-2:3).
1:10-2:3).
The Holy Gospel According to St. Mark (Mk. 2:1-12).
Від Марка Святого Євангелія Читання (Мр. 2:1-12)
——————————————————————————————————————————————————————————-

Information -Загальна Інформація

The Divine Liturgy is served every Sunday at 9:00 AM. (The First Sunday of the month is in English and the rest of the Sundays are in both
languages English and Ukrainian). Божественна Літургія служиться щонеділі о 9:00 ранку. Holy Confession is available before Liturgy. Свята
Сповідь перед Літургією. For Baptisms, Weddings, Panakhyda or any other services, please arrange with Father Vasyl Dovgan. Про Хрещення,
Вінчання, Панахиди чи інші Богослужіння, будь ласка, домовтeся з настоятелем отцем Василем Довганoм.
Pastoral Visitations of the Sick and Infirm: Please inform Father Vasyl if you or your family members are going into the hospital for any
reason or if they would like to receive Spiritual guidance! Пастирськi відвідини недужих та немічних: Будь ласка, повідомте отця Василя,
якщо будь-хто з ваших друзів або членів сім'ї потрапив до лікарні з будь-яких причин або бажає духовно збагатитися! EMERGENCY
CALLS – Please call Fr. Vasyl anytime! Thank you.

ANNOUNCEMENTS – ОГОЛОШЕННЯ
• MEMORIAL BOOKS: Please submit (before Divine Liturgy) your memorial books (Hramatka) to Fr. Vasyl, if you wish to have your love
ones commemorated during the services!
ГРАМАТКА Будь ласка, дайте (перед Божественною Літургією) вашу граматку о. Василю, якщо ви бажаєте пом’янути своїх рідних у
Богослужінні!
‣ Church School: As Lord said. "Let the children come to me. Don't stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like these
children.” Please bring your kids to the church for religious classes. We start 9:15AM and finish at 10:15AM. Step by step they learn more and
more what is Orthodoxy and will become more familiar with Bible and we will prepare kids for the first Holy Confession and Communion.
‣ WEEKLY COLLECTION: We would like to thank everyone for continuing to send in your weekly contributions for the past few months!
Your generosity has been a blessing to the parish and your continued assistance is crucial during this time! As you all know how difficult it is

during COVID-19 pandemic. Please keep this in mind as you continue to send in your weekly contributions. Your assistance is needed and
appreciated. Your weekly envelopes or outright donations can be sent by: Mail: St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church 376 3rd St. Troy, NY
12180
‣ March 7, 2021 - Annual Parish Meeting. PLEASE COME.
‣ 7 березня 2021 - Загальні Парафіяльні збори. БУДЬ ЛАСКА, ПРИХОДЬТЕ.
Happy Birthday!!! - Вітаємо !!!
From the bottom of St. Nicholas parish family heart we wish Jonathan Taras Fil, Szewczyk Stefania, Nicholas and Sophia Pepe, Vasyl
Madzelan a Happy Birthday. As you celebrate please remember, God is near, He is there leading you into another year. God holds your future in
His hands and will always be your guide. May Jesus Christ continue to bless you abundantly and keep you safe in His loving care. On your
birthday enjoy His divine presence in your life. Have a Happy Birthday. Нехай Господь благословить і пошле у ваш день народження міцних
сил і доброго здоров’я, радості душі і чистої любові серця, вірного щастя і світлої надії. Нехай ангел вас оберігає та допомагає долати всі
життєві перешкоди. Хай постійний успіх, радість і достаток Сипляться до вас, немов вишневий цвіт, Хай життєвий досвід творить з
буднів свята, Господь дарує довгих-довгих літ! Божого вам Благословення на Многії та Благії Літа! Happy Birthday!!! Many Years!!!
PRAYERS – МОЛИТВА
We ask all of you to remember in your prayers the following individuals, who are in need of God's healing and grace: the sick, hospitalized,
and those in nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy recovery and good health are extended to the following
individuals who are in need of God's healing and grace. O Holy Father, Heavenly Physician of our souls and bodies, who sent Your Only-begotten
Son our Lord Jesus Christ to heal those in illness: visit and heal Your servants: Mary-Ann, Payton, Anthony, Tina, Mikola, Maria, Stella,
Maksymko, Fr. Yurij, Volodymyr, Alexandr, Vincent, all the doctors and nurses and everyone who was infected by COVID-19: granting them
release from pain and restoration to health and vigor, that they may give thanks unto You and bless Your Holy Name, of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit: now and ever, and unto ages of ages. Amen.
О Премилосердний Боже, Отче, Сину і Святий Душе, в нероздільній Тройці Тобі поклоняються і Тебе славлять! Зглянься
милостиво на рабів (Ім'я) недужих, відпусти їм всі провини їх, подай їм зцілення від хвороби, поверни їм здоров'я і сили тілесні, подай їм
довге і щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб вони разом з нами приносили подячні молитви Тобі, всещедрому Богові і
Творцеві нашому. Амінь.
If there is anyone who is in need of prayers, and you want to add them to the prayer list, please notify Fr. Vasyl. If you would like me to visit with
the Sacraments of the Holy Confession and Eucharist, please call me to set up an appointment. I will gladly visit everyone. In Christ Fr. Vasyl
Dovgan. Thank you.

Great Lent - a time of Preparation
The season of Great Lent is the time of preparation for the feast of the Resurrection of Christ, It is the living symbol of man’s entire life which is to be fulfilled in his
own resurrection from the dead with Christ. It is a time of renewed devotion: of prayer, fasting, and almsgiving. It is a time of repentance, a real renewal of our
minds, hearts and deeds in conformity with Christ and his teachings. It is the time, most of all, of
our return to the great commandments of loving God and our neighbors.
In the Orthodox Church, Great Lent is not a season of morbidity and gloominess. On the
contrary, it is a time of joyfulness and purification. We are called to “anoint our faces” and to
“cleanse our bodies as we cleanse our souls.” The very first hymns of the very first service of
Great Lent set the proper tone of the season:
Let us begin the lenten time with delight ... let us fast from passions as we fast from food,
taking pleasure in the good words of the Spirit, that we may be granted to see the holy passion
of Christ our God and his holy Pascha, spiritually rejoicing.
Thy grace has arisen upon us, O Lord, the illumination of our souls has shown forth; behold,
now is the acceptable time; behold, now is the time of repentance (Vesper Hymns).
It is our repentance that God desires, not our remorse. We sorrow for our sins, but we do so in
the joy of God’s mercy. We mortify our flesh, but we do so in the joy of our resurrection into
life everlasting. We make ready for the resurrection during Great Lent, both Christ’s
Resurrection and our own.

Prayer is the light of the soul... (St. John Chrysostom)
If we are generous in giving time to prayer, we will experience its benefits throughout our life.
There is nothing more worthwhile than to pray to God and to converse with him, for prayer unites us with God as his companions.
As our bodily eyes are illuminated by seeing the light, so in contemplating God our soul is illuminated by him. Of course the prayer
I have in mind is no matter of routine, it is deliberate and earnest. It is not tied down to a fixed timetable; rather it is a state which
endures by night and day. Our soul should be directed in God, not merely when we suddenly think of prayer, but even when we are
concerned with something else. If we are looking after the poor, if we are busy in some other way, or if we are doing any type of
good work, we should season our actions with the desire and the remembrance of God. Through this salt of the love of God we can
all become a sweet dish for the Lord. If we are generous in giving time to prayer, we will experience its benefits throughout our life.
It is a desire for God, an indescribable devotion, not of human origin, but the gift of God's grace.
Prayer is the light of the soul, giving us true knowledge of God. It is a link mediating between God and man. By prayer the soul is
borne up to heaven and in a marvelous way embraces the Lord. This meeting is like that of an infant crying on its mother, and
seeking the best of milk. The soul longs for its own needs and what it receives is better than anything to be seen in the world.
Prayer is a precious way of communicating with God, it gladdens the soul and gives repose to its affections. You should not think of
prayer as being a matter of words. It is a desire for God, an indescribable devotion, not of human origin, but the gift of God's grace.
As Saint Paul says: we do not know how to pray as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with sighs too deep for words.
Once he has tasted this food, he is set alight by an eternal desire for the Lord, the fiercest of fires lighting up his soul.
Anyone who receives from the Lord the gift of this type of prayer possesses a richness that is not to be taken from him, a heavenly
food filling up the soul. Once he has tasted this food, he is set alight by an eternal desire for the Lord, the fiercest of fires lighting up
his soul.
To set about this prayer, paint the house of your soul with modesty and lowliness and make it splendid with the light of justice.
Adorn it with the beaten gold of good works and, for walls and stones, embellish it assiduously with faith and generosity. Above all,

place prayer on top of this house as its roof so that the complete building may be ready for the Lord. Thus he will be received in a
splendid royal house and by grace his image will already be settled in your soul.
———————————————————————————————————————————————————————————

Іван Золотоустий “Повчання”
Будемо завжди звертатися до Бога і в Нього просити всього. Ніщо не можна порівняти з молитвою: вона і неможливе
робить можливим, важке – легким, незручне – зручним. Її відправляв і блаженний Давид, тому і говорив: “Сім раз на день я
Тебе хвалю за Твої присуди справедливі” (Пс. 119, 164). Якщо ж цар, обтяжений численними турботами і забавлений з усіх
боків, стільки разів на день молився Богові, то яке виправдання чи прощення можемо отримати ми, котрі маємо стільки
зайвого часу і не молимося Йому ненастанно, і до того ж тоді, коли можемо отримати таку велику користь! Бо неможливо,
щоб людина, котра молиться з належною ревністю і закликає до Бога ненастанно, допустилася гріха. А чому так, я скажу.
Хто розпалив свій розум, зворушив душу, переселився на небо і таким чином Господа назвав своїм, той, згадавши про свої
гріхи, розмовляє з Ним про прощення їх і молить Його бути милосердним і лагідним; той, внаслідок такої розмови,
відкладає всякі житейські турботи, окрилюється і стає вище від пристрастей людських. Чи ворога побачить він після
молитви? – не буде дивитися на нього, як на ворога; чи вродливу жінку? – не спокуситься; тому що пломінь, запалений
молитвою, ще залишається всередині нього і відганяє будь-яку порочну думку.
Але оскільки нам, як людям, властиво впасти в безпечність, то, коли пройде година, друга, третя після молитви, і ти
побачиш, що збуджений у тобі молитвою запал готовий охолонути, звернися негайно знову до молитви і зігрій охололу
свою душу. І якщо будеш робити це впродовж цілого дня, розігріваючи частим повторенням молитов самі проміжки між
ними, то не даси дияволу доступу і входу до твоїх думок. Як під час трапези, якщо побачимо, що приготована їжа чи вода
вистигла, ми ставимо її знову на вогонь, щоб вона якнайшвидше загрілася, так будемо чинити і тут: на молитву, ніби на
гаряче вугілля, будемо покладати вуста свої, і таким чином розпалювати душу свою до благоговіння.
І будівничі, якщо необхідно збудувати будинок з цегли, у зв’язку з нетривкістю цього матеріалу, зміцнюють цю будівлю
залізними брусами і кладуть їх не на великій, а на малій відстані, щоб від частої перекладки цими брусами сполучення
цеглин зробити міцнішим. Так чини і ти: переривай всі житейські справи свої частими молитвами, ніби низками з брусів, і
таким чином зі всіх боків захисти життя своє. Якщо будеш так чинити, то, коли б подули найсильніші вітри, чи обсіли
спокуси, скорботи, якісь сумні думки чи будь-яке нещастя, не можуть вони зруйнувати цієї будівлі, скріпленої такими
частими молитвами. Але як можна, скажеш, людині світській, заклопотаній житейськими справами, молитися по три
години на день і приходити до церкви? Можна, і досить легко. Якщо і не можна прийти до церкви, так можна і
прикликаному до суду помолитися, стоячи там перед дверима; тому що для цього не стільки потрібне слово, скільки думка;
не стільки простертя рук, скільки настрій душі, не стільки відоме положення тіла, скільки бажання, милість духу. І Анна
(матір Самуїла) була почута не тому, що голосно кричала, а тому, що твердо волала внутрішньо, серцем, “…а голосу її не
було чути”, – говорить Писання (1 Сам. 1, 13); та Бог почув її. Так часто робили й інші: тоді як на-чальник усередині
судилища кричав, погрожував, дратувався, вони, стоячи перед дверима, захистивши себе хресним знаменням і промовивши
в думках коротку молитву, входили в судилище, і змінювали суддю, приборкували його і з лютого робили лагідним; і ні
місце, ні час, ні мовчання не було для них перепоною до такої молитви. Так і ти зроби: плач гірко, згадай про свої гріхи,
глянь на небо, скажи в думках: “помилуй мене, Боже”, і закінчена молитва твоя. Хто сказав “помилуй”, той учинив сповідь і
усвідомив гріхи свої, тому що жадає помилування, властивого согрішившому. Хто сказав: “помилуй мене”, той отримає
відпущення гріхів; тому що помилуваний не карається. Хто сказав: “помилуй мене”, той отримав царство небесне, тому що
Бог, кого помилує, того не тільки звільняє від покарання, але й удостоює майбутніх благ. Тож не будемо говорити в своє
виправдання, що дім молитви не близько; благодать духа нас самих зробила храмами Божими; якщо тільки ми пильні, то
можемо молитися завжди дуже легко. Наше Богослужения не таке, яке було раніше в юдеїв, котре мало багато чуттєвого і
потребувало безлічі обрядів. Тому, хто молився, там треба було увійти в храм, купити горлицю, принести дрова і вогонь і
взяти ніж, і стати перед жертовником, і виконати безліч інших постанов. Тепер нічого такого не потрібно; та де б ти не був,
усюди з тобою і жертовник, і ніж, і жертва, тому що ти сам і жрець, і жертовник, і жертва. Де б ти не був, усюди можеш
поставити жер-товник, покажи лише бадьору волю, і не завадить тобі місце, не перешкодить і час; ні, хоча ти і ке
приклониш колін, не станеш бити себе в груди, і не простягнеш руки до неба, а тільки покажеш гарячу душу, то зробиш все
потрібне для молитви. Можна і жінці, сидячи за прялкою чи займаючись тканням, звернутися думками на небо і призвати
Бога палко; можна і чоловікові, на торговиці і в дорозі, промовляти ревно молитви; іншому – і сидячи в майстерні,
займаючись своєю справою, можна вознести свою душу до Господа; можна слузі і купуючи на базарі, і під час слугування в
домі, і займаючись на кухні, промовляти щиру і сердечну молитву. Бог не гребує місцем; Він потребує тільки одного
палкого серця і доброчесної душі. А щоб упевнитися тобі, що для молитви необхідні не певне положення тіла, місце і час,
але бадьора думка, послухай, як Павло, лежачи у в’язниці, розпластаний, а не стоячи прямо, помолившись ревно, потряс
в’язницю і похитнув її фундамент, злякав в’язничного сторожа і потім привів його до святого хрещення. Знову ж Єзекія, не
стоячи прямо і не приклонивши коліна, але лежачи на постелі, бо був хворим, звернувшись до стіни, коли палкою душею
призвав Бога, тоді і відмінив винесений вже вирок, і привернув до себе велике благовоління Боже, і став здоровим, як був
колись. І це траплялося не тільки зі святими і великими мужами, але й з великими грішниками. Так, розбійник, не стоячи в
домі молитви, не приклонивши коліна, але розпластаний на хресті, небагатьма словами здобув царство небесне. Один у
багні і в рові, другий у ямі і зі звірями, третій навіть у череві китовім, призвавши Бога, припиняв усілякі страждання і
привертав до себе вишнє благовоління. Кажу це, щоб переконати вас частіше приходити до церкви, і вдома молитися в
тиші, у вільний час приклонивши коліна і здійнявши руки. Якщо ж ви якийсь час чи в якомусь місці будете знаходитися
серед великої кількості інших людей, і тоді не залишайте молитви, але таким самим чином, як я сказав, моліться та
призивайте Бога, в надії отримати не меншу користь і від такої молитви. Якщо ми так налаштуємо себе, то і нинішнє життя
проведемо в спокої і отримаємо царство небесне.
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