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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
ВЕЛИКОПОСНІ ТРИДИННІ РЕКОЛЄКЦІЇ (МІСІЇ) І ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ В ЦЬОМУ ТИЖНІ В НАШІЙ ПАРАФІЇ.

Починається у четвер о 7-ій годині вечора 25 квітня, а кінчається у Квітну Неділю 28
Святими Літургіями. В часі реколєкцій кожного вечора Молебень до Хреста Господнього,
наука і нагода до сповіді. Постараймось скористати з цієї нагоди, духовно відновитись,
висповідатись та так увінчати нашу великопосну мандрівку. Обов’язком є батьків подбати,
щоб їхні діти теж висповідались. Реколєкціями буде провадити стамфордський єпископ
Владика Павло Хомницький.
БАЗАР І ПРОДАЖ ВЕЛИКОДНЬОГО ПЕЧИВА в нашій парафії сьогодні по обох Святих Літургіях.
Можна мати солодке і каву/чай. За солодке каву і чай добровільна пожертва.
ПІВГОДИННИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬ “СЛІДАМИ ХРИСТА“ 9-а частина “Страсті Христа“ сьогодні
по обох Святих Літургіях. Саме гарно оглянути цю частину перед Страсним Тижнем.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВІ В КАНАДІ проводиться в Великому пості. Конвертки на цю збірку є
при вході до храму. Проситься парафіян пожертвувати по спроможності.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у середу 5:45 година вечора і у п’ятницю 9:00 година
ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю по Святій Літургії передшеосвячених Дарів
НАГОДА ДЛЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ НА ЛІТНЮ ПРАЦЮ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА. Інформації: Марк тел.
780-424-5493, або mturgeon@edmontoneparchy.com
ЛІТНІ ТАБОРИ НА ЄПАРХІЯЛЬНІЙ ОСЕЛІ НАД ОЗЕРО 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. Птрібні платні помічники, або добровольці. Брошурки є
при вході до храму.
СТУДІЙНІ ДНІ ІНСТИТУТУ МЕТРОП. ШЕПРИЦЬКОГО в цьому році відбуваються у Едмонтоні від 5-7
липня. Інформації: www.edmontoneparchy.com, або та тел. 780-424-5496. Брошурки з
інформаціями є при вході до храму.
ЛІТНИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО також відбувається в Едмонтоні від 9-20 липня.
Інформації: Julie Daoust jdaoust@ustupaul.ca, тел. 1-800-637-6859 ехт. 2332, або 1-613-2361393 ехт. 2332.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан: Андрій Журик, син Михайла і Ольги
Кобелюк, належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешканий в Едмонтоні, та
Орислава Бзовецька, доня Осипа і Ольги Возняк, належить до Української ГрекоКатолицької Церкви, замешкана в Емонтоні. Оповідь: 2-а.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 500.оо дол. Наталя Родинюк. На квіти до Божого
Гробу: по 50.оо дол.: Петро та Марія Кузів і Михайло та Катерина Міхалик. На сиротинці:
500.оо дол. Наталя Родинюк. Жертводавцям щиро дякуємо.

Понеділок(22) в намірі дародавця - Лілея
Вівторок(23): + Августин Подільський - Марія Жмурко
Середа(24): 5:45 вечора Свята Літургія передшеосвячених Дарів
Четвер(25): + Ірина, Михаїл, Ілля, Яцько, Іван, Іван, Анна, Стефан і Катерина - С. Воркун
П’ятниця(26): 9:00 година ранку Свята Літургія передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(27): 10:00 ранку за пок. Марію Вітик (40 днів) - Данута і Роман Федеркевичі
**********************
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

ДЛЯ ЧОГО СПОВІДАТИСЯ? КОРИСТІ СВЯТОГО ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ АБО СПОВІДІ

Ніхто не може сумніватися у необіхдності святого таїнства Покаяння, бо воно обов’язково
потрібне грішникам, щоб вони наново могли отримати Божу ласку. Свята Церква вчить, що таїнство
Покаяння необхідне до спасіння для кожної людини, що після хрещення вчинила тяжкий гріх.
Визнання гріхів - це природний вияв щирого жалю, свідомість провини і необхідна умова
одержання прощення. Не всі люди як слід розуміють вагу святого таїнства Покаяння: деякі його
відкладають чи занедбують. Дехто, навіть, намагається себе по-різному виправдувати. Свята
Церква приписує принаймі раз у рік сповідатися і заохочує вірних, щоб приступали до святого
таїнства Покаяння. Одночасно навчає, що індивідуальна і повна сповідь, а також відпущення гріхів
становлять єдиний звичайний спосіб, за допомогою якого вірний, свідомий гріхів, осягає
примирення з Богом і Церквою. Нам потрібно бути свідомими, що кожна наша сповідь - це
особиста зустріч з Христом Спасителем. Вона є повним актом на дорозі нашого навернення до
Господа. Не сміємо забувати, що навернення є внутрішним, особливо глибоким актом, якого
людині не може заступити ніхто інший, не може її виручити спільнота. Церква вірно зберігаючи
багатовікову практику святого таїнства Покаяння, практику індивідуальної сповіді, яка поєднується з
особистим жалем за гріхи і постановою поправи, захищає особливе право людської душі. Це право
на цілком особисту зустріч із розп’ятим Христом, який прощає; з тим Христом, який за
посередництвом виконання св. таїнства Покаяння, каже: “Відпускаються тобі твої гріхи“ (Мр.2,57;
“Іди, та вже не гріши“ (Ів.8,11).
Ми бачимо з Христової притчі про блудного сина, як милосердний батько, повний любові,
милосердиться над своїм сином: усе йому прощає, забуває все. Доказом цього є те, як одразу ж
приймає його до хати, коли він повертається, прогайнувавши батьківське майно.
Подібно як той батько в притчі, так Господь звільняє нас від усіх, навіть, найващих гріхів. Він усе
прощає, забуває про все тільки тому, що ми вже були втрачені для Нього й знову повернулися. Дає
нам нову одежу - свою ласку, тобто ласку Божого синівства, робить нас спадкоємцями Божого
Царства, приготовляє бенкет, щоб звеличити наше повернення до Нього.
Свята сповідь вливає в душу життєдайну силу, скріплює волю, виробляє храктер, делікатність
совісті, лікує душевні рани, приносить мир, радість і щастя; налагоджує стосунки між ближніми;
вимагає досконалого виконання своїх обов’язків.
Святе таїнство Покаяння - це дуже дорогий дар нашого Спасителя, воно нам потрібне для спасіння
нашої душі. Блудні сини завжди потребуватимуть прощення з боку Бога. В нашому християнському
житті ми повинні бути свідомими оживити нашу віру в Божу любов і милосердя та мати сильну
надію на прощення. Ми повинні правильно розуміти святе таїнство Покаяння і з нього користати,
поки маємо можливість. Святі сповідались часто. Деякі кожного дня. Тому цінуймо святе таїнство
Покаяння і користаймо з нього завжди, сповідаймось добре, зі щирим жалем за гріхи та сильною
постановою поправи.
/“Джерела Божих ласк“/

