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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.
Дні минулого тижня стали для
України і всіх українців, днями, які будуть на всі віки записані в історії України й
українського народу. Ці дні будуть на все згадуватися днями героїв і перемоги. На жаль не
відбулося без пролиття невинної крови. Усі наші сьогоднішні відправи є в намірі України та
українського народу. Помолимося в Панахидах за загинулих героїв України.
СЬОГОДНІ ПО ОБОХ СВ. ЛІТУРГІЯХ запрошають до нашої залі на обід з пирогами й ковбасою.
Буде кава/чай, соки й солодке. Дорослі 10.оо дол. від особи, діти від 5-12 років 5.оо дол., а
до 4 роки безкоштовно.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ, по обох Святих Літургіях, буде продовження висвітлювання
документального фільму про апостольську діяльність апостола Павла.
СОРОКОУСТИ. Через тиждень починається Великий піст. В пості відправляємо Сорокоусти
(заупокійне богослуження). Конвертки на Сорокоусти є при вході. Пожертву на Сорокоусти
постановлино 10.оо дол.
НАША ЄПАРХІЯ ПРИДБАЛА КОПІЮ ТУРИНСЬКОЇ ПЛАЩАНИЦІ. Виставлення копії відбудеться у
понеділок 3 березня. Більш інформацій буде подано у наступну неділю.
МУЗЕЙ ЛУКЖ спонзорує курс плетення у суботу 8 березня. За інформаціями телефонувати до
Єлисавети тел. 780-488-3668.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні портеби: по 100.оо дол. Ярослав та Оксана Давид, Франко
та Ліля Слотюки, д-р Богдан Медвідський (на будівельний фонд); 30.оо дол. сім’я Фуйчаків.
Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(24) Свята Літургія не відправиться
Вівторок(25): + Микола Бурбела; Середа(26): + Матрона - Стефан Сільвестер
Четвер(27): + Андрій, Марія і Весна - Іван і Осипа Телєги
П’ятниця(28): в намірі дародавця - Ловел; Субота(1): в намірі дародавця - Елейн
ВЧОРАШНІЙ І СЬОГОДНІШНІЙ ДНІ Є ДНЯМИ ЖАЛОБИ В УКРАЇНІ.

*******************************

(Із серії “У бабусі на колінах“)
Бабусі розповіли випадок, що трапився з однією людиною, яка вибиралася поїздом до
Києва. Сівши в першій поїзд, після виснажучої подорожі, зробила неприємне для себе
відкриття, що замість прибути до Києва, вона опинилася в Донецьку. Нещасна й
розчарована, зрозуміла, що сіла не на той рейс.
Ця прикра пригода виразно вказує на те, що часто наші бажання і наміри не
сягають потрібної мети. Її осягаємо тоді, коли правильно вибираємо необхідний
напрям.
ЧИ СІДАЄМО НА ТОЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ ПОЇЗД?

В нашому суспільстві є багато людей, які подорожують і протилежному напрямку.
Ніхто не хоче захворіти на хворобу серця, та, не зважаючи на добре бажання,
мільйони з нас живуть у спресовій ситуації, неправильно харчуються. Бабуся
переконана, що ніхто не хоче стати алкоголіком або залежним від наркотиків, та
мільйони вибирають дорогу самолікування, споживаючи алкоголь і наркотики і
кінчають погано. Ми всі хочемо жити життям сповненим благодарення і радості,
однак, часто глушимо в собі голос сумління. Ми сідаємо не на той поїзд, що треба і
прибуваємо не в той напрямок.
Христос закликає нас сьогодні змінити життєвий напрям. Як тому блудному синові
з притчі, Христос каже нам: “Швидко вставай і повертай до дому свого Отця!“
*******************************

Ісус Христос говорив про правду виразно й ясно: “Надходить час, коли всі, хто у гробах,
почують голос Сина Чоловічого, і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя; а ті,
що зло чинили, - воскреснуть на суд“ (Ів. 5,28-29). І в сьогоднішній Євангелії ми чули, що
при кінці світу буде Страшний Суд. Церква навчає, що по смерті людини її душа стає на
особистому суді перед Богом; саме в хвилині, коли її мертве тіло бальзамують, малюють і
прикрашують, її душа радіє або мучиться на другому світі.
Коли ж буде Страшний Суд? Від самих початків існування Церкви різні сектанти в різних
часах вгадували, коли буде кінець світу, але це не справдилося, бо Христос цього не сказав.
З Його мови можна це пізнавати по деяких знаках у природі, наприклад, сонце згасне,
місяць світитиме криваво, з неба спадуть зорі, буде великий землетрус, море й ріки
вийдуть із своїх берегів, з небес спаде вогонь і спалить усе на землі так, що все життя згине.
І тоді ангели покличуть людей на суд. На облаках з’явиться Христос-Суддя із знаменом
хреста, щоб судити живих і мертвих. Буде це той самий Христос, що на землі називав себе
нашим братом і вмер за нас на хресті, але тепер Він буде строгим Суддею, бо час Божої
ласки вже минув і почала діяти Божа справедливість.
З великим довір’ям на Божу справедливість писав св. Павло до свого учня Тимотея: “Я
боровся доброю борнею, скінчив біг - віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок
справедливости, що його дасть мені Господь, справедливий Суддя; та не лише мені, але
всім тим, що з любов’ю чекали на Його появу“ (2 Тим.4,7-8).
Щасливий, хто зможе повторити ці слова із св. Павлом, як зближиться хвилина смерти.
Ми всі мусимо колись стати на Божім Суді. Нас усіх судитиме Христос-Суддя. І всі маємо
скласти одвіт за свої думки, слова й діла, що ми їх вчинили на землі.
Варто запитати себе сьогодні: де я стану на Божім Суді? По правиці чи по лівиці Христа? І
від відповіді на це питання залежатиме наша доля у вічності. І, з притиском треба сказати,
що вона залежить від нас самих, бо можна сказати, що кожний з нас стане на Страшнім
Суді там, де він сьогодні сам хоче. Ми добре знаємо, що робити і як поступати, щоб
заслужити собі на вічне щастя в небі й почути слова Христові: “Гаразд, слуго добрий і
вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого“
(Мат. 25,21).

