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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
ПОКЛОНИ (покутнє великопосне Богослуження) у середу 17 квітня від години 5:30 вечора.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ І СОРОКОУСТИ у п’ятницю 19 квітня о 9-ій годині ранку.
БАЗАР (ПРОДАЖ ВЕЛИКОДНЬОГО ПЕЧИВА) у наступну неділю 21 квітня по обох Святих Літургіях.

Продаватимуть паски, бабки, писанки, тощо.....
ПИРОГИ вироблятимуть у суботу 20 квітня. Потрібна поміч. Проситься прийти й помогти.
Наші пані дуже цінують поміч мужчин. Їхня поміч дуже цінна, потрібна й придатна.
ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЄКЦІЇ (МІСІЇ) І СВЯТА ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ в нашій парафії від 25-28 квітня.
Починається 25 квітня о 7-ій годині вечора, а кінчається Святими Літургіями у Квітну неділю
28 квітня. Реколєкціями провадитиме степфордський Владика Павло Хомницький.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВІ В КАНАДІ проводиться в Великому пості. Конвертки на цю збірку є
при вході до храму. Проситься парафіян пожертвувати по спроможності.
НАГОДА ДЛЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ НА ЛІТНЮ ПРАЦЮ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА. Починається 29 квітня.
Інформації: Марк тел. 780-424-5493, або mturgeon@edmontoneparchy.com.
ЛІТНІ ТАБОРИ 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.
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 тел.. 1-800-637-6859 ext.2332, або 1-613-2361393 ехт. 2332.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружній стан: Андрій Журик, син Михайла і Ольги
Кобелюк, належить до Греко-Католицької Церкви, замешканий в Едмонтоні та Орислава
Бзовецька, доня Осипа і Ольги Возняк, належить до Греко-Католицької Церкви, замешкана
в Едмонтоні. Оповідь: 1-а.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: по 200.оо дол.: в подяку Господеві з нагоди 90-ліття
мами Єви Левита та за упокій душі батька бл.п. Михайла жертвують діти й внуки, Софія Гук
з приводу похорону мужа бл.п. Олекси; 150.оо дол. Іван і Осипа Телєги; 50.оо дол. Анна
Лібич з приводу упокоєння та за упокій душі бл.п. Параскевії Височанської. На квіти до
Божого Гробу: 50.оо дол. Іван і Осипа Телєги. На Патріярший собор в Києві: 100.оо дол. д-р
Богдан Медвідський. Жертводавця щиро дякуємо.
“Постом же називаємо не тільки здержність від страв,
але щось більше, здержність від гріхів“.
З ПОВЧАНЬ СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО:

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(15): за здоров’я Люби - Оксана Тарнавська
Вівторок(16): + Андрій і Осипа Соробеї, Дмитро і Ореста Родинюки - Легатова
Середа(17): Св. Літургії не буде. Поклони від години 5:30 вечора.
Четвер(18): + Августин Подільський - Ольга Шийка
П’ятниця(19): 9:00 година ранку Св. Літургія передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(20): + Катерина, Василь, Єва, Йосафат і Антін - Стефанія Воркун
ЯК СПОВІДАТИСЯ

Є кілька умов і їх ми потребуємо виконати, щоб наша сповідь була нам корисна.
Перша умова - пригадати собі свої гріхи. Блудний син, перебуваючи у нужденному стані, почав
думати над собою. Побачив, що погано зробив, покидаючи дім свого батька. Подібно і ми, коли
приступаємо до сповіді, насамперед повинні прослідити наш душевний стан; старанно
застановитись, які гріхи ми поповнили, а з них ще не сповідались. Досліджуймо себе у нашому
відношені до Бога, до ближніх і до себе самих. Дослідження має бути точне, старанне, не
поверхове. При тяжких гріхах, треба собі пригадати число гріхів , як часто ми їх скоїли та під якими
обставинами ми їх поповнили, бо обставини можуть змінити тяжкість гріха.
Друга умова - жаль за гріхи. Блудний син каявся, що згрішив. У його серці зродився жаль, що він
покинув свого батька, що його щиро любив. Справжній жаль мала Марія Магдалина, що з плачем
упала до ніг Христа (Лк.7,37,50); мав його св. апостол Петро, що “вийшов звідти, заплакав гірко“
(Лк.22,62), після того як вирікся Учителя. Справжній жаль є болем душі, актом нашої волі, а не лише
почуттям. Він також поєднаний з упованням на Боже милосердя. Інакше був би розпачем, як це
було в зрадника Юди. До справжнього жалю доходимо, коли розуміємо, що через гріх ображаємо
Бога, нашого люблячого батька і найбільшого добродія. Жаль за гріхи - це єдиний ключ до Божого
милосердя.
Третя умова - постанова поправи. Блудний син постановив повернутися до свого батька і
перепросити його. “Встану і піду до батька мого“. Також і ми, коли приступаємо до сповіді, маємо
постановити поправу, щоб більше не грішити. Постанова поправи - це рішення нашої волі, щоб в
майбутності, при Божій помочі, уникати всякого гріха і всякої нагоди до нього. Необхідною є
постанова уникати всякої близької нагоди до гріха. При наших постановах, ми повинні уповати не
на свої немічні сили, але довіряти Божій ласці і щиро її випрошувати.
Четверта умова - це покірне визнання гріхів перед священиком. Блудний син повернувся до свого
батька і покірно визнав свій гріх. Приступаємо до сповіді з вірою і надією, що Бог нам простить. Про
гріхи говоримо щиро, докладно і коротко. В випадку тяжких гріхів, говоримо число гріхів і їхні
обставини. Щиро: оминати всякі двозначні вислови чи оправдання. Мати все на увазі, що до сповіді
приступаємо не оправдувати себе, а оскаржувати. Не розповідати того, що не стосується сповіді.
Ніколи не сміємо навмисне затаїти гріха на сповіді, бо в такому випадку сповідь є не важна й ми
поповнюємо тяжкий гріх святотатства. Слухаємо науку і яку покуту дає нам священик. Якщо щось
не дочули, не біймось запитати. Коли священик проказує формулу розрішення, відмовлямо: “Боже
милостивій будь мені грішному/ій...............................“
П’ята умова - виконати покуту. Блудний син бажав, щоб батько прийняв його до свого дому, хоч би
за наймита. Він був готовий відбути кару, щоб лише надолужити за свій гріх. Також і ми повинні
бути готові виконати все те, що нам накаже священик за покуту. Нам потрібно сповідатись добре, зі
жалем за гріхи та сильною постановою поправи й таким чином очищувати свою душу і своє серце.

