РІК 58.

7 КВІТНЯ 2013
НЕДІЛЯ 3-я ПОСТУ, ХРЕСТОПОКЛОННА І БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Ч. 13/1937.
Гл. 3.

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
ЗАСІДАННЯ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ у вівторок 9 квітня від 7-ої години вечора.
СВ. ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у середу о 5:45 вечора і п’ятницю о 9-ій годині ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю по Святій Літургії передшеосвячених Дарів.
ПОЧИНАЮЧИ ВІД НАСТУПНОЇ НЕДІЛІ 14 квітня, кожної неділі по обох Св. Літургіях будемо мати, в
нашій залі, каву/чай і солодке. Нагода щоб зустрічатися і знайомитися з парафіянами. При
вході добровільна пожертва.
ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЄКЦІЇ (МІСІЇ) І СВЯТА ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ в нашій парафії від 25-28 квітня.
Починається 25 квітня о 7-ій годині вечора, а кінчається у квітну неділю 28 квітня.
Реколєкціями провадитиме стемпфордський Владика Павло Хомницький.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВІ В КАНАДІ проводиться в Великому пості. Конвертки на цю збірку є
при вході до храму.
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 єпископи. Зголошуватися до 10 квітня.
СТУДІЙНІ ДНІ ІНСТИТУТУ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО цього літа 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@ustupaul.ca, 1-800-637-6859 ext.2332, або 1-613-236-1393
ехт.2332.
НАГОДА НА ЛІТНЮ ПРАЦЮ на цвинтарі св. Михаїла для учнів і студентів. Починається 29 квітня.
Інформації: Марк 780-424-5493, або mturgeon@edmontoneparchy.com.
TAБОРИ НА ЄПАРХІЯЛЬНІЙ ОСЕЛІ НАД ОЗЕРОМ ВАБАМУН. Діти від 7-14 років: від 14-27 липня.
Молодь від 13-18 років: від 29 липня до 2 серпня. Інформації: Email: oselia.camp@gmail.com
тел: 780-424-5496, 780-446-1061. Також потребують добровольців до помочі. Брошурки є
при вході до храму.
В МИНУЛОМУ РОЦІ В НАШІЙ ПАРАФІЇ БУЛО: 5 шлюбів, 19 хрещинь і 15 похоронів.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 200.оо дол. Анна Лібич з дітьми і внуками у 8-у
річницю смерти мужа, батька і дідуся бл. п. Николи; 150.оо дол. Данута і Роман
Федеркевичі з нагоди 40 днів від упокоєння мами бл. п. Марії Вітик; по 100.оо дол.: д-р
Богдан Медвідський на будівельний фонд, і Юрко і Олеся Андрийовичі за упокій душі Марії
Анни Андрийович. Жертводавцям щиро дякуємо.

Понеділок(8): 10:00 ранку похорон бл. п. Олекси Гука
Вівторок(9): + Антон і Ґерта Джуґан
Середа(10): 5:45 вечора Св. Літургія передшеосвячених Дарів
Четвер(11): 7:00 година вечора за пок. Ярослава і Марію Анну Андрийовичів - Юрій
П’ятниця(12): 9:00 ранку Св. Літургія передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(13): в намірі Олі - Стефанія Воркун
***************************
СВ. ЛІТУРГІЇ.

ХТО І КОГО МОЖЕ СПОВІДАТИ

Призадумаймось над служителем таїнства Покаяння або Сповіді (сповідником) і каяником, тобто,
яке ставлення він повинен мати до святого таїнства Покаяння. Ці пункти дуже важливі. Свята
Церква завжди подавала потрібні приписи, щоб таїнство Покаяння могло породжувати якнайкращу
користь для тих, що до нього приступають.
Служителем тайни Покаяння є священик, який має владу розрішати від гріхів, наскільки на те
дозволяють церковні приписи. Ісус Христос дав апостолам і їхнім наступникам владу прощати гріхи.
Наслідники апостолів - це єпископи, а їхніми помічниками є пресвітери-священики. Тільки
апостолам і їхнім наслідникам Ісус Христос дав владу прощати гріхи, бо лише до них сказав слова:
“Прийміть Духа Святого! Кому відпустите гріхи - відпустяться їм, кому ж затримаєте затримаються“ (Ів.20,23). Влада прощати гріхи, дана апостолам, називається “владою ключів“, бо
вона неначе відкритває для грішників двері до неба.
Сповідник жодним способом, не сміє виявити нічого з того, що почув під час сповіді. Це таємниця сповіді, хоч би прийшлось йому заплатити життям, як це зробив св. Іван Непомук.
Чеський король В’ячеслав намагався його примусити, щоб він виявив гріхи королеви. Святий не дав
себе намовити. Розгніваний король дав його втопити в ріці Влтаві. Священик є служителем святого
таїнства Покаяння. Він не є ангелом, але людиною. Однак, ласкою Божою він є Христовим
священиком та, у сповідальниці, має велику відповідальність перед Богом. Він має завдання
навчати, лікувати і судити (розрішити чи не розрішити). Кожний християнин має повну свободу
вибору сповідника, щоб він міг відбути сповідь. Коли ми хочемо висповідатись, то насамперед ми
повинні відчути у своїй душі потребу поправити наше життя і старатись добре відбути сповідь. Бо не
можна і небеспечно відкладати навернення. У сповіді ми зустрічаємось з нашим сумлінням, якого
ми не обдуримо. Зустрічаємось зі священиком, який заступає місце самого Христа і видасть осуд
відповідно до того, що ми йому скажемо. Зустрічаємось з самим Ісусом Христом, який судить нас
не за нашими словами, але згідно з нашою внутрішньою настановою. Всі ми є грішними людьми та
чинимо зло перерд Богом. Тому нам потрібно мати настанову покірного митаря та розкаяного
блудного сина.
Ми повинні, оживши нашу віру в Божу любов і милосердя, мати надію на прощення. Це дасть нам
сили на велике і преважливе рішення: “Встану і піду до Отця мого!“ Визнання гріхів - це
природний вияв щирого жалю, свідомість провини і необхідна умова одержання прощення. Ми
повинні серйозно увійти в себе, пригадати собі, якими тяжкими гріхами в нашому житті ми
ображали доброго Бога, Йому не служили та не виконували Його волі і самі себе робили
нещасними. Подумаймо, може, й ми не раз у нашому житті блукаємо далеко від нашого Бога, якого
ми образили тяжкими гріхами. Та Бог нам простив, але ми новими гріхами ранимо Його батьківське
серце. Може, нашу душу гризе совість, непокоїть наше серце... Ось, маємо приклад блудного сина.
Зробімо те, що і він зробив, і повернеться мир і щастя... /“Джерела Божих ласк“/

