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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.
Зі завтрішнім днем починається Великий піст. Піст - це час покути, й
умертвлення. Мінімальні приписи щодо посту: здержуватися від м’ясних і молочних
страв у перший день Великого посту (3 березня) і у Велику П’ятницю (18 квітня).
Здержуватися від м’ясних страв у всі п’ятниці і середи, не влаштовувати публичних
забав з музикою та танцями й не брати в них участи. Це мінімальні приписи, яких усі
зобов’язані дотримуватися. Радиться до безм’ясних днів ще додати бодай перший та
останній тиждень посту. Не зобов’язані до посту: фізично й умово недужі, матері, які
сподіваються народження дитини, або кормлять дітей грудьми; хто не розпоряджує
вповні своєю особою (в тюрмах, при війську, що живуть чужих і там кормляться), вбогі,
які живуть з милостині, хто дуже важко фізично працює, які приходять до здоров’я
після тяжкої недуги.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ.

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

про апостольську діяльність св. Павла продовжується сьогодні по

обох Св. Літургіях.

КОПІЯ ТУРИНСЬКОЇ ПЛАЩАНИЦІ Є В НАШІЙ ЄПАРХІЇ. Що є Туринська плащаниця? Все указує, що це

є Плащаниця, що нею було обвинути тіло Христа в часі Його похоронів. Церква ніколи не
дала остаточного слова, що це є дійсно похоронна Плащаниця Ісуса Христа, але існують
дуже серйозні покази, що це могло б бути. На полотні осталася відбитка мертвого тіла
Христа. Оригінал зберігається в місті Торино, а копію придбала наша єпархія й виставка тієї
копії відбудеться завтра 3 березня в нашій катедрі. Катедра буде відкрита від 5-ої години
пополудні, а о 5:30 буде процесія з вношенням до самого храму. Очевидно, що заохочуємо
парафіян до участи. Ця копія буде в катедрі протягом Великого посту.
НАША ПАРАФІЯЛЬНА БІБЛІОТЕКА є відкрита кожної неділі по обох Св. Літургіях. В ній маємо
гарних духовних та церковно-історичних книжок для дорослих і дітей. Всі книжки є в
українській мові. Саме час Великого посту є доброю нагодою, щоб, між іншим, скористати з
нашої бібліотеки й перечитати дещо з духовної тематики.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ (Богослуження, яке відправляється тільки в Великому
пості) середами вечора о годині 5:45 та п’ятницями о 9 ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю по Літургії Передшеосвячених дарів.
МУЗЕЙ ЛУКЖ спонзорує курс плетення у наступну суботу 8 березня. За інформаціями
телефонувати до Єлисавети тел. 780-488-3668.
УВАГА! МАТИ НА УВАЗІ! З наступною неділею 9 березня міняється час. Перед відпочинком у
суботу вечора наставити годинники на одну годину вперед.

На загальні церковні потреби: по 500.оо дол. Софія Мороз за упокій душі мужа
бл.п. Володимира і Лідія Ґаборак з нагоди похорону мужа бл. п. Ярослава-Славка. На
Патріярший собор: 100.оо дол. д-р Андрій Горняткевич. Всім щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(3): за здоров’я Марії Гонтарик - Санді Павлюк
Вівторок(4): + Ярослав - Андрій Горняткевич
Середа(5): 5:45 вечора Св. Літургія Передшеосвячених дарів
Четвер(6): за здоров’я Славка Коломийчука - Дружина й діти
П’ятниця(7): 9:00 ранку Св. Літургія Передшеосвячених дарів і Сорокоусти
Субота(8): + Емілія - Надя Ковальчук
ЖЕРТВИ.

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

З Божою поміччю починаємо великий, сорокаденний піст, що має бути часом застанови, молитви
і праці для спасіння нашої душі. Великий Піст - це час особистої жертви, милостині і покути, якими
найкраще і найпевіше можемо помиритися з Богом і спокутувати гріхи цілого року.
Христос каже: “ Коли постите, не будьте сумні як лицеміри: вони бо виснажують своє обличчя,
щоб було видно людям, як вони постять. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Збирайте собі скарби на небі, де міль ані хробацтво не нівечить, і де злодії не пробивають стін і
не викрадають. Бо де твій скарб, там буде й твоє серце“ (Мат.6,16;20-21). Слова Спасителя ясні й
кожному зрозумілі, тому й Церква вимагає від своїх мирян заховати піст, означуючи, що треба в час
посту робити, а від чого стриматися.
Христос Господь закликає всіх своїх послідовників взяти свій хрест і йти в слід за Ним. І тому
Христова Церква заохочує всіх постити, умертвлювати своє тіло, відбувати місії й реколєкції, ходити
пильно до церкви, виконувати діла милосердя, щоб осягнути ціль свого життя на землі: спасти свою
душу. Найкращою порою до цього є святий піст і треба нам гартувати свою волю: хто менше
постить, хай більше молиться і практикує чесноти милосердя супроти свого ближнього. В пості
варто практикувати гарний християнський звичай спільної молитви цілої родини; треба також
пильніше брати участь в Богослужбах, що служаться в нашій церкві, і практикувати інші, боговгодні
діла.
Хто вистерігається важких гріхів і умертвлює своє тіло, матиме надприродне життя освячаючої
благодаті, що цінніша понад усе на світі. І це треба нам практикувати в час посту.
Ідеалом і взірцем для нас усіх є Христос Спаситель, що постив сорок днів і сорок ночей. І сьогодні
Він кличе нас: “Хто хоче йти за Мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде вслід за
Мною“ (Мар.8,34).
В час святого посту наслідуймо Христа. Читаймо Святе Письмо, разом із своїми дітьми, добре
приглядаймося життю Спасителя і поступаймо так, як Він поступав. Апостоли, Ісповідники,
Мученики і численні тисячі й мільйони християн так робили й ми так робімо.
*******************************

СВ. ЄФРЕМ СИРІН: “Піст - добра захорона для душі, надійний співжитель для тіла. Піст
відганяє спокуси, намащує на подвиг благочестя. Він співжитель тверезости, спричинник
невинности. Піст виводить молитву на небо. Піст - мати здоров’я, опікун і захорона
дівицтва. Піст - дорога до покаяння. Піст не любить світу, ані того, що в світі“.

