
 

 

       РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ НА КВІТЕНЬ МІСЯЦЬ 2016 р.  
 
 
 

Субота, 2го Поминальна субота. 
10:00 р. Свята Літургія. 

Неділя, 3го Хрестопоклонна неділя. 
10:00 р. Свята Літургія. 

Середа, 6го Літургія раніше освячених Дарів 
Поч. 10:00 ранку.  

Четвер, 7го Благовіщення. 
10:00 р. Свята Літургія.  

Субота, 9го Поминальна субота. 
10:00 р. Свята Літургія. 

Неділя, 10го 4та неділя Великого посту. 
10:00 р. Свята Літургія. 

Середа, 13го Літургія раніше освячених Дарів 
Поч. 10:00 ранку.  

Неділя, 17го 5та неділя Великого посту. 
10:00 р. Свята Літургія.  

Середа, 20го Літургія раніше освячених Дарів 
Поч. 10:00 ранку.  

Субота, 23го Лазарева субота. 
Велика вечірня. Поч. 6:00 веч. Сповідь. 

Неділя, 24го Вербна неділя. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія.  
Посвячення верби. 

Четвер, 28го Страсний  четвер. 
 Год. 6:00 в. Страсті Христові.      

П’ятниця, 29го Страсна  п'ятниця. 
Год. 6:00 в. Вечірня з виносом  плащаниці.  

Субота, 30го Страсна субота.     
Год.10:00 р. Свята Літургія. 
Год. 6:00 в. Посвячення пасок  у  
парафіяльній залі.   
11:30 в. Полуночниця. 

  



 

 

 
Н А С Т У П Н І  З Б О Р И  П А Р А Ф І Я Л Ь Н О Ї  У П Р А В И   

відбудуться у середу,13го квітня о 6:30 год. веч. у парафіяльній 
залі.        
 

 
 

  
 

 

 

 
 

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРІ СПІВЧУТТЯ Валентину Білику у звязку із 
смертю його матері Марії Білик, яка  відійшла  у вічність 1го 

березня цього року. Вічна їй пам’ять!  
 
 

 
 
 
 

Л А С К А В О  З А П Р О Ш У Є Т Ь С Я  всіх після Служби Божої до 
парафіяльної залі на солодощі, каву, і товариство.  Так 
відбувається кожної неділі після Служби Божої, як не буде якихось 
поминальних чи парафіяльних обідів.  Хто має бажання 
приготовити таку перекуску просимо записатися в календар, який 
висить на стіні біля кухні.  А тим хто це робив і буде робити, 
велика подяка. 
 

БІБЛІОТЕКА 

 
Парафіяльна бібліотека буде відчинена у першу і третю неділю 
після Служби Божої, а також кожної суботи під час заняття дітей в 
українській школі. Просимо бажаючих відвідати бібліотеку, 
подивитися що маємо нового.  Запрошуємо добровольців 
допомогти в бібліотеці.  Просимо звертатися до Валентини 
Полець (612-781-8204) та Ольги Ярмулович (612-379-4073). 
  



 

 

Благовіщення Пресвятої Богородиці. 
 

Архангел Гавриїл був посланий Богом на землю, у місто Назарет, 
до Пресвятої Діви Марії з радісною звісткою, що Господь обрав Її 
бути Матір’ю Спасителя. «Радуйся, Благодатна! Господь з тобою! 
Благословенна Ти між жонами», - сказав архангел. Марія не 
знала, як зрозуміти ці слова. Архангел говорив далі: «Не бійся, 
Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти народиш Сина і 
наречеш Його Ісус. Він буде великий і назветься Сином 
Всевишнього, і Царству Його не буде кінця». Марія запитала: «Як 
це станеться, коли Я мужа не знаю?» Архангел відповів, що це 
станеться від дії всемогутнього Бога: «Дух Святий зійде на Тебе, і 
сила Всевишнього осінить Тебе; через те то й Святе, що 
народиться, наречеться Сином Божим». Тоді Марія промовила 
смиренно: «Я раба Господня; хай станеться Мені по слову 
твоєму». 
 В Назареті, на тому місці, де Архангел Гавриїл благовістив Діву 
Марію, побудований храм в пам'ять Благовіщення Богородиці. 
Святкування Благовіщення встановлене Церквою у IV ст. після 
того, як самостійно почали відзначати Різдво Христове. Дату 
Благовіщення встановили, відрахувавши 9 місяців від Різдва. 
Крім того, Святі Отці Церкви пояснюють дату Благовіщення ще й 
тим, що Бог сотворив чоловіка в день 25 березня. Крайні строки, з 
якими збігається Благовіщення, — четвер 3-го тижня Великого 
посту та середа Пасхального тижня (за Юліанським календарем). 
Відповідно до значення цього дня церковне святкування 
Благовіщення не відміняється, навіть якщо свято припадає на 
Великдень; піст заради нього послаблюється. У залежності від 
часу, свято може тривати 3 дні або 1 день. 
Таїнство Благовіщення має превелике значення, бо від нього 
починається Новий Заповіт. На благу вість Архангела про 
втілення Божого Сина чекало людство довгі тисячоліття. На ту 
благу вість чекало небо, чекала земля, чекали душі праведних в 
переддвер‘ї пекла. З цим днем сповнилася Божа обітниця 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82


 

 

послати Спасителя, бо цього дня «Слово стало тілом, і 
оселилося між нами» (Йоан 1, 14). 
У проповіді на Благовіщення, котру приписують св. Івану 
Золотоустому, читаємо: «Архангел Гавриїл був посланий 
об'явити всесвітнє спасіння. Гавриїл був посланий принести 
Адаму обітницю про повернення з неволі. Гавриїл був посланий, 
щоб створіння заручити з Творцем. Гавриїл був посланий до 
живої палати Царя ангелів. Гавриїл був посланий до Діви 
збереженої для Сина. Був посланий ангел, щоб вказати на Сонце 
правди. Був посланий ранок, що передує світлу дня. Був 
посланий Архангел Гавриїл, котрий вказує на Того, Хто 
знаходиться у Отця Небесного». (Твори, Том 8, ст. 854). 
З моменту Благовіщення, Божий Син починає перші хвилини 
Божого земного життя в дівочому лоні Пречистої Діви Марії. На 
тлі цього празника ясно виступають її привілеї Богоматеринства і 
Приснодіви. 
В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. В народі 
одержало назву «третьої зустрічі весни» (після Стрітення і 
Сорока Мучеників). Вважається, що весна в цей день остаточно 
поборола зиму, Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. 
За народними уявленнями, лише після Благовіщення можна було 
розпочинати польові роботи. Раніше ж «турбувати» землю 
вважалося великим гріхом. 
До цього свята лелеки зазвичай прилітали з вирію та починали 
вити гнізда. Існувало повір'я, що на Благовіщення відкривалася 
земля і з неї виповзали змії, вужі та інші плазуни. 
У цей день здавна існував звичай випускати на волю пташок: 
«Щоби співали на волі, Бога прославляли та просили щастя-удачі 
тому, хто їх випустив». Господар випускає на волю, на сонце 
також всіх тварин, навіть пса і кота виганяє на подвір'я — «щоб 
чули весну і самі про себе дбали». 
Пасічники цього дня виставляють на двір вулики. 
У церкві цього дня святять проскури. Благовіщенську проскуру, як 
і богоявленську та стрітенську воду, зберігали за образами. 
Український народ особливо шанує свято Благовіщення і суворо 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


 

 

забороняє всяку працю того дня: за його думкою навіть птиця на 
Благовіщення святкує, гнізда не робить. 
  

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) 
 

Коли Ісус Христос входив до Єрусалиму, він наблизився до 
Вітфагії і Віфанії, до гори, що зветься Оливна і послав двох учнів 
Своїх, сказавши: "Ідіть у село; увійшовши до нього, знайдете 
прив’язане осля, що на нього ніхто з людей ніколи не сідав; 
Відв’яжіть його, і приведіть, і якщо хто спитає: Нащо відв’язуєте? 
скажіть тому так: Господь потребує його ". Посланці ж відійшли, і 
знайшли, як Він сказав їм. Коли ж стали відв’язувати молодого 
осла, господарі його їх запитали: Нащо осля відв’язуєте? Вони ж 
відказали: Господь потребує його. І привели його до Ісуса, і, 
поклавши одежу свою на осля, посадили на нього Ісуса. І, коли 
Він їхав, люди стелили одежу свою по дорозі. А як Він 
наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів в 
радості велемовно Бога хвалив за всі чудеса, що бачили, кажучи: 
Благословенний Цар, що йде в ім’я Господнє! Мир на небесах, і 
слава на висоті! "  
Урочистий вхід Ісуса в Єрусалим був вступом Його на шлях 
хресних страждань. Про цю подію розповідають у своїх 
Євангеліях всі чотири євангелісти (див. Мт. 21,1-11; Мк. 11,1-11; 
Лк. 19,29-44: Ів. 12,12-19).  
У євреїв був звичай: царі і переможці в’їжджали до Єрусалиму на 
конях або ослах, і народ урочистими вигуками, з пальмовими 
гілками в руках зустрічав їх. Виконуючи пророцтва Старого Завіту 
(див. Зах. 9,9), Христос саме таким урочистим чином в’їжджав в 
Єрусалим, але не як Цар земний або переможець у війні, а як 
Цар, Царство Якого не від світу цього (Ін. 18,36) як Переможець 
гріха і смерті. Єврейський народ, що знаходився під римським 
ярмом, очікував Месію як політичного визволителя, і всім 
здавалося, що Чудотворець, який вчора воскресив Лазаря і 
колись нагодував 5 тисяч народу, цілком може бути саме тим 



 

 

земним вождем, який приведе свій народ до політичної 
незалежності і земного царства насолоди.  
З тих, які тоді перебували на вулицях Єрусалиму тільки один 
Христос знав, що замість земного царства Він приносить людині 
Царство Небесне, замість позбавлення від земного рабства Він 
звільняє людину від рабства набагато гіршого - від рабства гріха. 
Він Один знав, що шлях, усіяний нині пальмовими гілками, веде 
до Хреста і Голгофи. Це царське прославляння Христа перед 
Його смертю Церква згадує для свідчення, що страждання 
Спасителя були добровільними.  
Назва Вербна неділя походить від того, що на це свято віруючі 
приходять з гілками, як правило, вербових рослин чи інших 
дерев, які першими розпускаються навесні, в ознаменування тих 
гілок, які різали іудеї, що зустрічали Ісуса у Єрусалимі. Звичайно, 
на півдні використовують квіти і гілки інших дерев, як правило, 
пальм. В Україні, де таких дерев немає і де перша розпускається 
верба, з давніх часів стали використовувати її гілки, тому і саме 
свято стало називатися Вербною неділею. Але справжня його 
назва - Вхід Господній до Єрусалиму. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У  к в і т н і  д е н ь  н а р о д ж е н н я  м а ю т ь :  
 

A p r i l  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n s :  
 

2го Петро Плювак 2nd Peter Pluwak 

2го Кароліна Аргас 2nd Caroline Aphas 

2го  Павло Солнцев 2nd Pavlo Solntsev 

3го Наталя Мартиненко 3rd Natalie Martynenko 

3го Христина Ладан 3rd Christine Ladan 

5го Ніна Лучко 5th Nina Loutchko 

7го Анна Буткіс 7th Anna Butkis 

7го Др. Володимир Годинський 7th Dr. Wolodymyr Hodynsky 

14го Дейн Капелюх 14th Dane Kapeluck 

116го  Алла Ладан 16th Alla Ladan 

17го Марія Матлашевська 17th Maria Matlashewski 

17го Богданна Матлашевська 17th Bohdana Matlashewski 

18го Анатолій Пурчел 18th Anatoli Purchel 

19го Роксoлана Матлашевська 19th Roxolana Matlashewski 

24го Марія Руденко 24th Maria Rudenko 

25го Зоряна Матлашевська 25th Zoryana Matlashewski 

28го Галина Капелюх 28th Helen Kapeluck 

30го Розаліна Полець 30th Rosalina Poletz 

 
Щиросердечно вітаємо всіх вище перечислених парафіян та 
прихожан з днем народження.  Бажаємо всім міцного 
здоров'я, щастя, радості, успіхів у всьому та Божого 
благословіння на МНОГІ, МНОГІ ЛІТА! 
 
Birthday greetings to all of the parish members and visitors listed 
above.  Best wishes for good health, prosperity, happiness, 
success, and all God’s blessings for many years to come! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Члени Церковної Управи 2016 р.  

 

Настоятель Прот. Євген Кумка 612.379.2280 

Голова   Ілько Перчишин     612.270.9345 

1ший заступник Юрій Лучко 612.788.2763 

2гий заступник Віктор Лобзун 763.546.9568 

Ceкретар:   

Фін. Секретар Степан Коноплів 763.781.6010 

Cкарбник Марія Кірик 612.327.5536 

Куль. Освіт. Реф. Калина Павлюк 763.571.0620 

Вільний член   Василь Мосейчук     612.532.6571 

Трости Валентина Яр     612.751.0200 

   Орися Бобчек    703. 346.0485 

 Юлія Павлюк 651.439.7702 

 Iван Прокопюк 612.481.7315 

 Діана Пасічник 763.560.8796 

Контрольна Комісія Маруся Семенюк 612.331.8475 

 Петро Гахoв 612.788.8762 

 Мирослава Мосейчук 763.473.3182 
 

2016 Church Board Members  
 

Pastor V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280 

President Elko Perchyshyn 612.270.9345 

1st Vice President   Juri Loutchko 612.788.2763 

2nd Vice President Viktor Lobzun 763.546.9568 

Secretary   

Financial Secretary Steve Konopliv 763.781.6010 

Treasurer Maria Kiryk 612.327.5536 

Cultural Chair Jackie Pawluk 763.571.0620 

Member at Large    Vasyl Moseychuk 612.532.6571 

Trustees    Valtntina Yarr 612.751.0200 

    Orysia Bobcek 703.346.0485 

 Julie Pawluk 651.439.7702 

 Ivan Prokopiuk 612.481.7315 

 Diana Pasichnyk 763.560.8796 

Controlling ommittee Maria Semeniuk 612.331.8475 

 Peter Hachow 612.788.8762 

 Myroslava Moseyсhuk 763.781.6010 
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Schedule of services for the month of April 2016  

Saturday, 2nd  Memorial Saturday. 
10:00 a.m. Divine Liturgy  

Sunday, 3rd  Cross Veneration. 
10:00 р. Divine Liturgy.   

Wednesday, 6th  Liturgy of the Presanctified Gifts 
10:00 a.m. Memorial  Liturgy.  

Thursday, 7th Feast of the Annunciation.  
10:00 a.m.  Divine Liturgy.  

Saturday, 9rd  Memorial Saturday. 
10:00 a.m. Divine Liturgy 

Sunday, 10th  4th Sunday of the Great Lent. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy.  

Wednesday, 13th  Liturgy of the Presanctified Gifts 
10:00 a.m. Memorial  Liturgy.  

Sunday, 17th 5th Sunday of the Great Lent. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy.  

Wednesday, 20th Liturgy of the Presanctified Gifts 
10:00 a.m. Memorial  Liturgy.  

Saturday, 23rd Lazarus Saturday. 
6:00 p.m. Great Vespers. Confession.  

Sunday, 24th  Palm Sunday. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy.  
Blessing of the pussy Willow.     

Thursday,28th Great and Holy Thursday. 
6:00 p.m. The Twelve Passions Gospels. 

Friday, 29th Great and Holy Friday. 
6:00 p.m.  Vespers commemorating the 
Burial of our Lord. Procession with the 
Plashchanytsia  (Holy Shroud).  

Saturday, 30th Great and Holy Saturday.    
10:00 a.m. Divine Liturgy. 
 6:00 p.m. Blessing of Easter Baskets in the 
church hall. 
11:30 p.m. Polunochnytsia.  



 

 

  
 

Looking Ahead……... 
THE NEXT CHURCH BOARD MEETING  is scheduled for 
Wednesday, April 13that 6:30 p.m. in the church hall.   
 

 
 

 

N E W S  A N D  N O T E S . . .  
 

  
 

W E  E X T E N D  O U R  D E E P E S T  s y m p a t h y  t o  
V a l e n t i n  B i l y k  upon the death of his mother Maria Bilyk, who 
passed away on the 1st of March. May her memory be eternal!     
 
 

 

 
 

FELLOWSHIP COFFEE HOUR –  Everyone is invited to the 
church hall each Sunday after Liturgy for refreshments and fellowship 
with exception on the Sundays when memorial services or church 
dinners are planned.  If you want to volunteer to host a coffee hour 
you may sign up on the chart by the kitchen in the Parish Hall.  Many 
thanks to those who have volunteered in the past and to those who 
will volunteer to host future coffee hours.  
 

LIBRARY 
The Parish Library will be open on the first and third Sunday after the 
Liturgy as well as on every Saturday during the Ukrainian School 
session.  Please visit the library to see what’s new, check out a book 
and/or video.  Volunteers are welcome to help in the library.  Please 
contact Valentina Poletz (612-781-8204) or Olga Jarmulowycz (612-
379-4073). 
 

   

 



 

 

We would like to thank the many people who helped to make the 
Palm Sunday dinner/pysanka/bake sale a success!  So many people 
helped, including the following: 
Dinner - organized by the Bratstvo (Juri and Wally!), but prepared 
with the generous assistance of Panimatka Daria and her 
"assistants", Masha, Lucia, Pavlo and Alex Poletz, and served and 
cleaned-up by the following:  Loutchko family, John Prokopiuk, Mark 
Rieland, Guy Peterson, Elko Perchyshyn, Todd Cornelius, Viktor 
Lobzun, Steve Konopliv, and volunteers from Cheremosh dance 
group.  Also thanks to Mark Rieland for bringing Peace Coffee to 
complement the dinner! 
 
Bake sale - baked goods donated by Tamara Niepritzky, Maria 
Matlashewski, Mary May, Katia Breslawec, Marusia Semeniuk, Anna 
Hrypa,  Olga Yarmolovych, Maria Smaha, Orysia Karkoc, Julie 
Pawluk, Jackie Pawluk, and Roma Pedenko,  and day-of-sale help 
from Diana Pasichnyk, Valentina Yarr, Tamara Niepritzky, and Orysia 
Karkoc. 
 
Pysanky - donated by Julie Pawluk, Jackie Pawluk, Orysia Karkoc, 
Olga Yarmolovych, Katia Breslawec, Luba Perchyshyn, Tamara 
Niepritzky, and Valya Yarr, and day-of-sale sellers Luba Perchyshyn, 
Ally Perchyshyn, Katia Breslawec, Marina Chowhan, and Myroslava 
Moseychuk, and pysanka demonstrations by Izzy, Arlo, and Christine 
Swann. 
 
We could not have done it without all of your generous time and 
energy!  Thanks so much! (In case I forgot someone, please forgive 
me---it was not intentional!) 
 
Julie and Jackie Pawluk, co-chairs 



 

 

 

Palm Sunday  

Jesus entered Jerusalem with clarity of mind, compassion and 
singleness of purpose.  He did not allow the adulation of the crowd, 
the knowledge that its praise would turn into hatred, nor the fear of his 
inevitable suffering and death distract him.  He knew that he rode his 
donkey to his death. This was an act of supreme courage, extreme 
humility and the greatest of all the Divine virtues, love.  If we did not 
understand the words of St. Paul in Philippians before this, we should 
consider them now:  "Let this mind be in you that was also in Christ 
Jesus...that being found in the likeness of man, He humbled himself 
and became obedient to the point of death, even the death of the 
cross."     
St. Paul exhorts us to be of the same mind and do as Jesus did.  
What does Paul recommend?  These things: do nothing out of self 
ambition or conceit, esteem others as better than ourselves and be 
more interested in the needs of our neighbors than our own. Simple! 
How eminently practical is this path! This is what Jesus did.  Thus we 
are called to emulate Him.  
Let me give you an example of how this works in real life.  
An eminent psychologist and author I had the pleasure to meet last 
year tells the story of a man he met on the subway in New York City.  
The man had left his job for the State Department to work in a Youth 
Rehabilitation Center in the City with young men convicted of 
homicide.  One of these men was a 14 year old who had killed an 
innocent teenager in cold blood to impress a gang he wanted to join.  
At his trial after the verdict of years in a youth detention center was 
read the young victim's mother rose from her seat, looked him straight 
in the eye and said, "I am going to kill you."  After about a year into 
his detention the mother began to visit bringing little gifts and money 
for cigarettes and conversation.  No one else came.  He had no family 
to speak of and had lived on the streets by his own wits.  When the 
time for his release drew near she asked what he was going to do 
and where he was going to live.  He had no idea, but she said she 



 

 

could get him a job in a company a friend owned and that he was 
welcome to stay in her spare room for awhile until other arrangements 
could be made.  He accepted and lived in her house, eating her 
cooking, doing his laundry and going to work each day.  After a while 
she called him in to speak with her and said, "Remember when I told 
you I would kill you?  Well, that is what I have done.  The young man 
who killed my son no longer exists.  I did not want him to live any 
longer in this world. If you want you can live with me as my son.  Mine 
is gone and you can take his place, if you want to."  That is exactly 
what he did. She loved the murderer out of existence and into a new 
life.  Is this not the kind of activity the life, death and resurrection of 
Christ inspires?  
The spiritual life is more pragmatic than it is mystical. More practical 
than supernatural. Maybe it is better to say that there is no real 
difference between them!  Faith without works is dead!  Washing 
dishes with a grateful heart is sacred.  Making our enemies into 
friends is sacred!  Riding our own donkeys through the changing tides 
of life, through our successes and failures, our virtues and 
weaknesses, our joys and our sorrows to death and beyond is sacred. 
This kind of path is not for the faint of heart, but it is the path.  
Courage, real courage, is needed.    
The Son of God by taking on human flesh touched every part of 
human life from birth to the grave so that we might be reborn into a 
new way of life here and now and through eternity.  Even though we 
crucify Him we hear only words of forgiveness from the cross. 
"Father, forgive them, for they know not what they do." St. Dionysius 
the Areopagite explains this beautifully when he writes:  
Is it not true that Christ draws near with love to those who turn away 
from him?  That he struggles with them, begs them not to scorn his 
love, and if they show only aversion and remain deaf to his appeals, 
becomes himself their advocate?  
Letter 8, To Demophlius  
He loves literally loves us to death and gives us new life. Like the 
mother in our story, He adopts us and becomes our Father in an act 
of supreme love.  The Son of God becomes our advocate even while 



 

 

he hangs bleeding on the Cross.  At no point are we rejected even 
when we reject Him.  His love and forgiveness are eternal.  We do not 
know a vengeful, angry God.  There is no courage in revenge, 
jealousy and anger.  Those are little, ugly, cowardly things 
unbecoming  a God of Compassion and unbecoming also of us.  If we 
accept His gracious invitation and come to live in His house, enjoy His 
company and sit with Him at the Eucharistic Supper, then we must 
expect that we will die and be reborn time and time again.  
This demands a conscious effort to turn aside from causing suffering 
to ourselves and others and to nurture in us the things that bring 
peace.  It is the Via Dolorosa. This path is definitely not for the faint of 
heart.  So, let us go up with Jesus to Jerusalem and be crucified with 
Him.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VALENTINA YARR – Realtor, CRS,GRI         Edina Realty 
Direct: (651) 639-6394                                     2803 Lincoln Drive 
Cell:    (612) 751-0200                                     Roseville, MN 55113 
Fax:    (651) 639-6418 

valentinayarr@edinarealty.com            www.valentinayarr.edinarealty.com 

LUBA PERCHYSHYN                               Ukrainian Gift Shop 
                                                                 1008 – 5th St. North 
Tel: (651) 638-9700                                     Minneapolis, MN 55411 
www.ukrainiangiftshop.com  
========================================================= 
VIKTOR LOBZUN – owner                       Viktor’s services 
Janitorial Services – Commercial &              3740 Saratoga Ln. No. 
Residential                                                    Plymouth, MN 55441 
Office: (763) 546-9568           Other Services: Window Cleaning – 

Handyman 
Cell: (612) 281-8640             Parties Services: Wait Staff, Set-Up & Clean 

Up 
=========================================================  
Nick & Danielle Radulovich –            Kozlak-Radulovich Funeral Chapel 
Owners                                              1918 University Ave. NE 
Office: (612) 789-8869                         Minneapolis,MN 55418 

www.kozlakradulovich.com  

JULIE M. PAWLUK –                                           HHPM 
Attorney at law                                      900 Long Lake Road. Suite 330 
Office: (763) 566-8832                          New Brighton, MN 55112 
Fax:    (763) 566-9214 

  

 

mailto:valentinayarr@edinarealty.com
http://www.valentinayarr.edinarealty.com/
http://www.ukrainiangiftshop.com/
http://www.kozlakradulovich.com/

