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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

у наступну неділю 7 квітня по 2-ій Святій Літургії. Всі
члени Братства зобов’язані бути на зборах. Буде перекуска і кава/чай.
НАСТУПНА НЕДІЛЯ 7 квітня є 3-я неділя посту, того дня вшановуємо Хрест Господній, а
водночас і відзначаємо свято Благовіщення.
СВ. 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.
ПЕРЕДШЛЮБНІ КУРСИ. Для тих, які готовляться до шлюбу в цьому році україномовні курси
починають у наступну неділю о 7-ій годині вечора. Курси відбуваються у підвалі храму.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВІ В КАНАДІ проводиться в Великому пості. Конвертки на цю збірку є
при вході до храму.
РІЧНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ БУК ПРИ НАШІЙ ПАРАФІЇ

ПРОСИТЬСЯ МАТИ НА УВАЗІ:

а/ Великопосні реколєкції (місії) і свята великодня сповідь в нашій парафії вечорами від
25-28 квітня. Реколєкціями провадитиме стемпфордський Владика Павло Хомницький.
б/ Починаючи від неділі 14 квітня кожної неділі по обох Св. Літургіях будемо мати, в нашій
залі, каву/чай і солодке. Добровільна пожертва.
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 (кімнати 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 1T2.
Email: kimberly@solowaytravel.com. Тел.: 1-604-430-6789. В паломництві беруть участь всі
наші канадські владики. Зголошуватися до 10 квітня.
СТУДІЙНІ ДНІ ІНСТИТУТУ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО в цьому літі відбуваються у Едмонтоні від 5-7
липня. Інформації: www.edmontoneparchy.com, або на тел.: 780-424-5496.
ЛІТНИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО також відбувається в Едмонтоні від 9-20 липня.
Інформації: Julie Daoust jdaoust@ustpaul.ca, 1-800-637-6859 ext.2332, або 1-613-236-1393
ext. 2332.
ЛІТНЯ ПРАЦЯ для учнів і студентів на цвинтарі св. Михаїла. Починається 29 квітня. Інформації:
Марк: 780-424-5493, або mturgeon@edmontoneparchy.com.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 1,000.оо родина Подільських з нагоди похорону
мужа, батька і дідуся бл. п. Августина; 500.оо дол. Михайло і Єлена Стець з нагоди хрестин
сина Андрія; 168.оо дол. Зенон і Рута Мартинків; по 100.оо дол.: Михайло і Катерина
Міхалик в подяку Господеві за здоров’я родини, Теофол і Надя Чернявські. За упокій душ
Володимира і Яреми Луців пожертвували: 150.оо дол. Олеся і Юрко Андрийович, по 100.оо
дол.: Олена,Роман та Дарка Луців і Іван та Уляна Солецькі. На собор в Києві: 100.о дол.
Петро і Марія Кузові. На сиротинці: 100.оо дол. Петро і Марія Кузові. Всім щиро дякуємо.

Понеділок(1): + Антон і Ґерта Джуґан
Вівторок(2): 6:00 вечора за пок. Івана Вавринчука (40 днів) - Діти
Середа(3): 5:45 вечора Свята Літургія передшеосвячених Дарів
Четвер(4): + Василь Духній - Марія Николюк
П’ятниця(5): 9:00 ранку Свята Літургія передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(6): в намірі дародавця - Лілея
******************************
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СВЯТОГО ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ АБО СПОВІДІ

Призадумаймося над необхідністю св. таїнства Покаяння. Святе таїнство Покаяння необхідне до
спасення кожної людини, що після хрещення допустилася гріха. Воно обов’язково потрібне
грішникам, щоб вони могли наново отримати Божу ласку. Через св. таїнство Покаяння кожна
людина може отримати прощення гріхів і духовно відроджуватися. Щоб зрозуміти потребу святого
таїнства Покаяння, слід усвідомити собі значення гріха і його наслідків. Через гріх людина порушує
Богом дані моральні закони, ображає Його, погорджуючи Його любов’ю. Гріх - це абсурд, бо він є
проти установленого Богом порядку. Він закорінюється в злій волі розумної і свобідної людини. Гріх
приносить людині найбільше зло. “Хто грішить, той стає невільником гріха“ (Ів.8,34), а без таїнства
Покаяння неможливо відзискати втрачену ласку Божу. Церковний Собор навчає: “Ніхто не є
звільнений від закону, який накладає обов’язок сповідатися, коли людина дійде до вживання
розуму“. Тож Собор зобов’язує вірних: “Щонайменше раз у рік сповідатися“. Святі Отці Церкви
також навчають вірних про необхідність святого таїнства Покаяння і закликали до його частого
приймання. Великий учитель Церкви св. Августин каже: “Хай ніхто не думає, що може каятися
таємно перед Господом, кажучи: Господь, який має мені простити, знає, що діється в моєму
серці. Тоді б даремно Ісус Христос сказав: Те, що розв’яжеться на землі, буде розв’язане на небі!
Чи ж без причини віддано ключі Церкві Божій?“
Ісус Христос - Божественний Спаситель також почав свою науку закликом до покаяння, до
навернення. “Покайтесь, бо Небесне Царство близько“ (Мт.4,17). Він приносить прощення і це є
головним об’єктом Його проповіді та всієї Його спасеної місії. “Не ті, що при доброму здоров’ї
потребують лікаря, лише - хворі. Я прийшов, не щоб праведних кликати до покаяння, а грішних“
(Лк.5,31-32).
Справжнє покаяяння становлять три речі: жаль за гріхи, щира постанова поправи й готовість
надолуження за вчинену Богові кривду. Жаль - це почуття болю нашого серця, почуття огиди та
відрази до скоєного гріха чи грішного життя. Жаль є ласкою Божою й надприродним даром, Богом
нам даним, який нас просвічує і дає нам зрозуміти Його відвічну любов і велике милосердя до нас.
Пам’ять про це дає нам відчути, що ми Його образили, і за це щиро жалуємо. Жаль має нас довести
до переміни нашого життя. Тому має випливати з нашої волі, зі щирого серця. Наш жаль має
грунтуватись на страху Божому і на любові. З праведним жалем поєднується постанова в
майбутньому більше не грішити. Вона є наслідком щирого жалю. До повного покаяння потрібно ще
надолуження Богові за заподіяну кривду через учинений гріх. Кожного дня маємо нагоду, через
різні малі терпіння, надолужувати Богові за скоєні гріхи.
Будьмо свідомими своєї відповідальності перед Богом за власне спасіння. Користаймо зі святого
таїнства Покаяння або Сповіді. Жалуймо за наші гріхи, сповідаймося з них і просімо Бога прощення,
часто повторюючи: “Мій Боже, люблю Тебе понад усе, із любові до Тебе щиро жалую за всі мої
гріхи. За Твоєю ласкою постановляю більше не грішити“.

