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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах на забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших
не в силі сьогодні бути з нами. Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА (СЛІПОГО), після його визволення з
сибірських каторг, будемо висвітлювати сьогодні по 2-ій Св. Літургії. Сьогодні - це день
121-ої річниці його народження. Фільм триває одну годину. Господині частують солодким і
кавою/чаєм. Заохочуємо всіх оглянути цей фільм, а особливо молодшу генерацію, яка,
може бути, мало ознайомлена з життям й діяльністю Патріярха Йосифа, нашого
ісповідника віри, що, за вірність своїй Церкві і народу, 18 років карався в Сибірі. Вступ
вільний.
БІБЛІЙНІ НАУКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ у четвер 21 лютого від 7-ої години вечора.
ВАРЕНИКИ ВИРОБЛЯТИМУТЬ у п’ятницю 22 лютого. До веселого товариства запрошають. Також
потрібна поміч і мужчин.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ відбудуться у неділю 17 березня по 2-ій Святій Літургії. На річних
зборах присутні парафіяни, між іншим, вибирають членів до парафіяльної ради. Хто б з
парафіян бажав стати членом паафіяльної ради, нехай зголоситься до пароха особисто чи
на тел. 780-477-7339, або до голови номінаційної комісії пана Володимира Бойчука на тел.
780-472-2889.
ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНУ З НАГОДИ 1025-РІЧЧЯ ХРИЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ ВІД 7-20 СЕРПНЯ 2013 РОКУ.

Починається в Західній Україні, а кінчається в Києві в новозбудованому Патріяршому
соборі. Кошт від особи 2,980.оо кан. доларів по дві особи в кімнаті, а одна особа в кімнаті
3,680.оо кан. доларів. Інформації: Soloway Travel, 3891 Sunset Str., Burnaby, BC. V5G 1T4.
Email: kimberly@solowaytravel.com. Тел. 1-604-430-6789. В паломництві беруть участь і наші
канадські єпископи.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 500.оо дол. Володимир і Даруся Коновалеці з
родиною за упокій душі мами, бабці й прабабці бл. п. Теклі Чупіль з нагоди 20 років від
смерти; по 100.оо дол. Амалія Дудаш і Марія Саланчий з дідьми, внуками й правнуками за
упокій душі мужа, батька, дідуся й прадідуся бл. п. Петра з нагоди 5 років від смерти.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

Понеділок(18): Свята Літургія не відправиться.
Вівторок(19): + о. Михайло, о. Григорій, о. Євстахій, Євгенія, Павліна, Доналд, Зенон,
Лариса і Роберт - Легатова
Середа(20): за здоров’я Світлани - Орест і Надя Цинцар
Четвер(21): + Антон Стрілець - Сім’я Стрілець
П’ятниця(22): 7:00 вечора за пок. Емілію - Оксана Луців
Субота(23): в намірі дародавця - Лілея

В 121 РІЧЧЯ ВІД НАРОДЖЕННЯ ІСПОВІДНИКА ВІРИ І ПАТРІЯРХА ЙОСИФА СЛІПОГО
Що знає, передовсім, молоде покоління про ісповідника віри Патріярха Йосифа? При його імені
виникає насемперед образ великого страждальника за Українську Греко-Католицьку Церкву. Його
діяльність до енкаведистського ув’язнення та після ще в немалій мірі таємничого звільнення з
гутабівських таборів відома набагато менше. Напевно тільки обмежене коло людей може сказати
щось достеменне про нього як вченого, незважаючи на те, що зібрання його творів, видане в Римі,
налічує багато томів. Він постає в нашій уяві як символ нескориного духу нації, її працелюбності,
терпеливості, незламаності, мудрості. Патріярх Йосиф передбачав, що поневолювана тоталітарною
владою Україна зможе скорше підняти свою економіку, ніж відродидись духовно. Він підкреслював
складність процесів духовного відродження в посткомуністичній Україні. Тепер ми переконуємось,
що бездуховність негативно впливає на всі сфери суспільного життя, поглиблює загальну кризу, яка
схопила молоду державу.
Змагання Патріярха Йосифа за патріярхальний устрій Церкви тісно пов’язане з прагненням до
церковної єдності українського народу. Патріярх Йосиф ніколи не протиставляв Української ГрекоКатолицької Церкви православним та іншим християнським громадам на нашій землі. Він
звертається до українських християн, греко-католиків і православних, яких єднає “традиція рідного
християнства, спільні церковні і народні звичаї, спільна двотисячолітня культура“ і “спільне
змагання за самобутність рідної Церкви, за її повноту, якої видимим знаком буде єдиний патріярхат
Української Церкви“.
Постать Патріярха Йосифа Сліпого має загальнонаціональне значеня. Його ім’я вписане золотими
літерами в історію України як ім’я борця за волю народу. Його життя-життя страдника нескориного
народу, великий взірець служіння Богові. Великий мученик, який витримав 18 років більшевицької
неволі, пам’ятав слова Св. Письма: “Не бійся нічого, що маєш витерпіти... Будь вірний до смерті, і
дам тобі вінець життя“ (Одр. 2,10). Життя Патріярха Йосифа невіддільне від історії нашої Церкви,
переконливий доказ великої місії католицької Церкви в історії українського народу. Якби українці
мали єдину Церкву, очищену від російського православного цареславія, то сепаратистські,
розпалювані Москвою пристрасті не загрожували б молодій незалежній нашій державі, ідеї якої
ніколи не вмирали в Україні, а її упродовж цілого 20 століття підримували великі духовні
провідники Андрей Шептицький та Йосиф Сліпий. Їхня духовна незламаність у найтяжчі часи
піднімала дух поневоленого народу. Як наслідок, московського імперіялістичного вмішання,
посилились конфлікти, що не мають нічого спільного з релігією. Значна частина в Україні визнає
зверхність московського патріярхату, який ніколи не проявляв турботи про український нарід.
Духовне поневолення церковною владою, яка вже не одне століття виконує волю антиукраїнської
світської (царської і більшовицької) влади, готує грунт для повної денаціоналізації нашого народу.
Мрії Патріярха Йосифа Сліпого про єдиний Патріярхат для українців-християн відповідають
словам Спасителя: “Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного! Як я полюбив вас, так
любіте і ви один одного!“ (Біблія, Іван, 13,34).
Професор Євстахій Станіславський передає враження від каторжного життя Патріярха Йосифа:
“Своєю великодушністю і взірцевою поведінкою митрополит здобував серед в’язнів великий
авторитет.... Митрополит нагадував мені людину з душею первісного християнина, з усіма
цінними прикметами, вірний своїй Церкві і народові. Назовні скромний, але з глибоким умом і
широким світоглядом - справжній ієрарх Української Греко-Католицької Церкви“.
/О.Г. “Йосиф Сліпий - історик і педагог“/

