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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не 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

На зборах обрано слідуючих парафіян до
парафіяльної ради: голова - Степан Балух, заступник - Мирон Турчик, колишня голова Лілея
Волянська, секретарка - Оксана Когайкевич, скарбник - Михайло Левита, помічник
скарбника - Тарас Тимкевич. Вільні члени: Петро Драпала, Володимир Парій і д-р Петро
Ролланд. Членами церковної ради є представники: Марійської Дружини, БУК, молоді,
парафіяльного хору і рідної школи. Контрольна комісія: Володимир Бойчук, Михайло Вовк і
Андрій Шиманівка. Новообаній парафіяльній раді бажаємо успішної праці.
О. ДАНИЛО КУЦЬ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДО ПОМОЧІ В ПАРАФІЇ. Владика Давид призначив о. Данила Куця
бути неділями при помочі в парафії. О. Данило є одружений і в них є троє діточок. Його
служіння починається з першим серпня. Вітаємо отця та його сім’ю до нашої парафії.
0БІД З ВАРЕНИКАМИ І КОВБАСОЮ. Сьогодні по обох Святих Літургіях можна мати згадані страви
в нашій залі разом зі солодким і кавою або чаєм. Наші господині готові Вам послужити.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у середу о 5:45 вечора і у п’ятницю о 9-ій годині
ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю по Святій Літургії передшеосвячених Дарів.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВІ В КАНАДІ проводиться в Велиому пості. Конвертки на цю збірку є при
вході до храму.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ ВІДБУЛИСЯ МИНУЛОЇ НЕДІЛІ.

ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНУ ВІД 7-20 СЕРПНЯ 2013 РОКУ З НАГОДИ 1025-РІЧЧЯ ХРИЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ.

Починається в Західній Україні, а кінчається в Києві в новозбудованому Патріяршому
соборі. Кошт від особи (кімната на дві особи) 2,980.оо дол., а кімнати з односпальним
ліжком 3,680.оо дол. Інформації: Soloway Travel, 3891 Sunset Str., Burnaby, BC, V5G !T4.
Email: kimberly@solowaytravel.com. Тел: 1-604-430-6789. В паломництві беруть участь всі
наші канадські єпископи. Зголошуватися до 10 квітня.
ПРОСИТЬСЯ МАТИ НА УВАЗІ: Великопосні реколєкції і великодня сповідь в нашій парафії від
25-28 квітня. Реколєкціями провадитиме стемфордський Владика Павло Хомницький.
Починаючи від неділі 14 квітня й так буде продовжуватися кожної неділі по обох Слятих
Літургіях будемо мати каву/чай і солодке. Кошт: добровільна пожертва.
СТУДІЙНІ ДНІ ІНСТИТУТУ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО цього літа відбуватимуться в Едмонтоні від 5-7
липня. Інформації: www.edmontoneparchy.com, або на тел.:780-424-5496.
ЛІТНИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО також відбудеться в Едмонтоні від 9-20 липня.
Інформації: Julie Daoust jdaoust@ustpaul.ca, 1-800-637-6859 ext. 2332, або 1-613-236-1393
ехт. 2332.
ЛІТНЯ ПРАЦЯ для учнів і студентів на цвинтарі св. Михаїла. Починається 29 квітня. Інформації:
Марк: 780-424-5493, або мturgeon@edmontoneparchy.com.

на загальні церковні потреби: 1,000.оо дол. д-р Зенон і Зірка Когут; 635.оо дол.
пожертвовано на похороні бл.п. Августина Подільського. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ: Понеділок(25): 10:00 ранку похорон бл. п. Антона Джуґана
Вівторок(26): + Стефанія і Йосиф Поцюрки - Діти
Середа(27): 5:45 вечора свята Літургія передшеосвячених Дарів.
Четвер(28): в намірі дародавця - Лілея
П’ятниця(29): 9:00 ранку Св. Літургія передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(30): + Михайло, Микола, Марія, Галина, Стефанія і Стефан
Дона Кучер
*****************************
ЖЕРТВИ

СВЯТЕ ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ АБО СПОВІДІ

Церковна заповідь нам говорить, що ми зобов’язані кожного року перед святом Пасхи
висповідатися. Через 4 неділі в нашому Бюлетені буде коротко писати про це дуже важливе
Таїнство - Таїнство Св. Покаяння - Сповіді. Про його установу, необхідність, перед ким сповідатися і
як сповідатися. Сьогодні про УСТАНОВУ СВЯТОГО ТАЇНСТВА ПОКАЯЯНА АБО СПОВІДІ.
Ми знаємо з катехизму, що св. таїнство Покаяння - це дуже дорогоцінний дар, якого приніс нам
Ісус Христос. Це таїнство, в якому священик, в імені Ісуса Христа, Христовою владою й через
Христові заслуги, прощає нам гріхи, якщо ми каємось, обіцяємо поправитись, їх щиро визнаємо і за
них хочемо Богові надолужити - чинити покуту.
Христос з’єднав своїх послідовників в одне Таїнственне Тіло - святу Церкву. Гріхи християн, хоч
здаються таємними, вони, однак, є явними, тобто відбиваються на церковній спільноті і приносять
шкоду для Церкви. Через те свята Церква вимагає зовнішнього і видимого поєднання. У день
Пасхи, під час своєї першої появи по воскресінні Господь Ісус сказав до своїх апостолів: “Мир вам!
Як послав мене Отець, так я посилаю вас. Це промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть
Духа Святого! Кому відпустите гріхи - відпустяться їм, кому ж затримаєте - затримаються“
(Ів.20,21-23). Влада дана апостолам “відпускати гріхи“ простягається на всі часи, щоб люди,
каючись, отримували прощення. Гріхи можуть бути “прощені“ або “не прощені“, що залежатиме від
стану розкаяної душі.Священик, що є уповноваженим служителем святого Таїнства Покаяяння, діє
не у власному імені, але “в особі Ісуса Христа“. Ласка Божа переходить через діяння священика, яке
є необхідним у кожному святому таїнстві. Відпущення гріхів приходить силою смерті і воскресіння
Христового. Свята Сповідь була в звичаї Церкви протягом всіх часів її існування. У часи апостолів
“багато з тих, що увірували, приходили та об’являли свої вчинки“ (Ді.19,18). Святі Отці й учителі
Церкви перших віків часто закликали вірних до святої Сповіді. Щоб одержати прощення гріхів,
конечно потрібне покаяння. Покаяння - це внутрішний біль і почуття огиди за вчинений гріх, з
постановою на майбутнє більше не грішити. Одночасно, маємо надію на Бога, що Він у своєму
милосерді простить нам наші провини. Покаяння є рішенням нашої свобідної волі жити краще з
почуттям сорому чи смутком душі за вчинене діло й рішенням волі надолужити за гріхи. Також не
можна ставитися з огидою до одного гріха, а толерантно до інших.
Ісус Христос установив таїнство Покаяння для того, щоб грішник був певний, що йому, після
розкаяння і сповіді, відпускаються гріхи. Ми чуємо слова священика: “Я розрішаю тебе від усіх твоїх
гріхів в ім’я Отця і Сина і Святого Духа“. Бог прощає людям устами священика, коли вони зробили
все можливе, зі свого боку, щоб отримати таке прощення. Цінуймо святе таїнство Покаяння і
користаймо з нього, бо воно є великим даром нашого Спасителя і є нам потрібне до спасіння нашої
душі.
/ “Джерела Божих ласк“ /

