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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
ДОРОГІ Й ШАНОВНІ ПАРАФІЯНИ! З ЗАВТРІШНІМ ДНЕМ УВІЙДЕМО В СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ - СВЯТИЙ І
ТАЇНСТВЕНИЙ ЧАС НАШОГО ЦЕРКОВНОГО РОКУ. В НЬОМУ БУДЕМО СВЯТКУВАТИ ПОДІЇ ТАЙНОЇ ВЕЧЕРІ УСТАНОВЛЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ, СВЯЩЕНСТВА, ГОЛГОФСЬКУ ЖЕРТВУ СИНА БОЖОГО, ЩО НЕЮ
ВІН НАС ВИЗВОЛИВ З ОКОВ ДИЯВОЛА І ОТВОРИВ НЕБО. НЕХАЙ ЦІ СВЯТІ Й ТАЇНСТВЕНІ ПОДІЇ ЗВОРУШАТЬ
НАШЕ ДУХОВНЕ ЖИТТЯ, РОЗБУДЯТЬ ЖАЛЬ, ЩО МИ НАШИМИ ГРІХАМИ ОБРАЖАЛИ БОЖУ ЛЮБОВ І
ЩОБ МИ ЗРОСТАЛИ В ВІРІ В БОЖУ ДОБРОТУ І МИЛОСЕРДЯ ТА В НАДІЇ В ВОСКРСІННЯ З МЕРТВИХ НА
ЖИТТЯ ВІЧНЕ.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ І ОСТАННІ СОРОКОУСТИ

ранку.

у середу 1 травня о 9-ій годині

проводиться в великому пості. Конвертки на цю збірку є
при вході до храму. Проситься парафіян пожертвувати по спроможності.
НАШЕ СВЯЧЕНЕ - ВЕЛИКОДНИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОБІД відбудеться 19 травня в Домі Української
Молоді. Вступ: добровільна пожертва, але треба заздалегідь зголоситися. При вході
членкині Марійської Дружини готові Вам в тому помогти.
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 або 780-446-1061. Потрібні платні помічники і добровольці. Брошурки з
інформаціями є при вході до храму.
СТУДІЙНІ ДНІ ІНСТИТУТУ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО в цьому році відбуваються в Едмонтоні від 5-7
липня. Інформації: www.edmontoneparchy.com або на 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 Оьги Кобелюк, належить до Української Греко-Католицької
Церкви, замешканий в Едмонтоні та Орислава Бзовецька, доня Осипа і Ольги Возняк,
належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь: 3-я.
- Микола Совтус, син Михайла і Лілі Какапиць, належить до Української Греко-Католицької
Церкви, замешканий в Едмонтоні та Вікторія Деліцой, доня Михайла і Галини Микіцей,
належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь: 1-а.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(29): 10:00 ранку похорон бл. п. Дениса Михайла Цар
Вівторок(30): в намірі дародавця - ЛІлея
Середа(1): 9:00 ранку Свята Літургія передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Великий Четвер(2), П’ятниця(3) і Субота(4): порядок відправ на Страсний Тиждень
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВІ В КАНАДІ

СВЯЧЕНІ ГАЛУЗКИ ЛОЗИ - ЗНАК, ЩО МИ ГОТОВІ ВІТАТИ ІСУСА ХРИСТА

Квітна неділя припадає завжди тиждень перед Великоднем. В цей день ми відновляєм
пам’ять події з життя Ісуса Христа, а саме Його в’їзд в місто Єрусалим, де кілька днів
пізніше Його заарештують, а опісля розіпнуть на хрест. В цей день нарід вийшов з
пальмами вітати Месію. Під оклики: “Осанна! Благословенний той, що йде в Господнє
ім’я! Цар Ізраїля!“, Ісус в’їжджає на ослі до Єрусалиму.
На спомин цього привіту наша Церква благословляє лози і роздає вірним. Тропар Квітної
Неділі влучно заохочує нас, щоб ми разом зі всіми влучилися до тої процесії: “Ось тому
ми, як діти, що носять знам’я перемоги, кличемо до Тебе, що переміг смерть: ’Осанна на
висотах: благословенний Той, що приходить в Господнє ім’я“. Цю посвячену лозу люди
беруть додому і там ставлять її за образ яко символ Христової перемоги над смертю.
Ця лоза має іще іншу символику. Звичайно, вона щойно починає розвиватися, і тому вона
стає символом нового життя. Так і Квітна Неділя стає тільки початком нашого духовного
життя, яке буде завершатися подіями Страсного Тижня. А Страсний Тждень приготовляє
нас до реальности нового життя в Небесному Царстві.
Коли сьогодні держемо посвячені галузки лози, - пам’ятаймо, що це знак - знак, що ми
готові так щиро вітати Ісуса Спасителя, як колись Єрусалимські діти. Вітаймо Його
направду як добрі Його діти!
Квітів нашого серця, то значить чесноти бажає Ісус Христос від нас, своїх визнавців.
- У стіп Його зложім сьогодні квіти віри - сильної непохитної віри в Його Божество, в
Його Спасительське Діло.
- Квітами любови стелім шлях Спасителеві - Любови до Бога й Любови до ближнього.
Любов - це провідна думка Христового Євангелія і завдаток вічного життя.
- Також зложім Спасителеві на привітання квіти чистоти та непорочности серця. Саме
тепер ми примирились з Богом у святі сповіді, наші серця тепер чисті. Жертвуймо їх
Спасителеві. А Він напевно тими сокрушиними серцями не погордить!
Ось такі квіти стелім сьогодні Ісусові під ноги - квіти глибокої віри, горячої любови з
щирого, непорочного серця. І будьмо певні, будуть це для Ісуса цінні дари - дари, що в
великій мірі злагіднять Його біль, походячий з так многих зневаг і кривд Його ворогів, що в
день Великої П’ятниці кричали, а безбожники віками кричать: Розпни! Позпни Його!
Ось стоїмо на передодні великих днів, що сильно ворушать кожне щире-християнське
серце: днів Христових Страстей і смерти Спасителя нашого на хресті! Зі щирим,
сокрушиним серцем стрічаймо їх!
Усі молімося до Господа Бога, щоб ця страшна кривава Жертва Спасителя не пішла
намарно. Щоб вона найбільших грішників та безбожників спам’ятала, щоб Кров Божого
Сина цілий світ обігріла і спасла.
*********************************
З НАУК СВ. КИРИЛА ЄРУСАЛИМСЬКОГО: “Не стидайся визнавати Розп’ятого. Мужньо
накреслюймо хрест, наче нашу печать, нашими пальцями на чолі, і при кожній
нагоді; над хлібом, що їмо, над горнятком, що з него п’ємо; при наших приходах і
відходах; перед спанням, лягаючи і встаючи; коли ми в дорозі і коли відпочиваємо.
Хрест - це могутня захорона“.

