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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.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у середу о 5:45 вечора та у п’ятницю 9:00 ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю після Літургії Передшеосвячених дарів.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ у суботу 15 березня о 7:00-ій годині вечора у West End Christian

Reform Church, 10015-149 Street. Цей рік є 200 річницею народження Тараса Шевченка.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ проводиться в пості. Конвертки є при вході.
РІЧНІ ЗБОРИ ПАРАФІЇ у неділю 23 березня по 2-ій Святій Літургії.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 500.оо дол. родина Фіялка за упокій душі мужа,
батька й дідуся бл. п. Богдана; по 200.оо дол.: Анастасія Поділська, Тарас та Лариса
Поділські за упокій душі мужа, батька й дідуся бл. Августина; 100.оо дол. Сільвестер та
Гелен Папуга з прозьбою о Боже благословення для родини. На Патріярший собор: 100.оо
дол. д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(10): + Олег Волянський - Лілея; Вівторок(11) + Іван Хома - Юрій
Середа(12): 5:45 вечора Свята Літургія Передшеосвячених дарів
Четвер(13): + Андрій і Марія Жмурко - Легатова
П’ятниця(14): 9:00 ранку Свята Літургія Передшеосвячених дарів і Сорокоусти
Субота(15): + Михайло, Василь, Марія і Софія - Марія Бабій-Ґреґорі
************************************

ПОСЛАННЯ ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ 2014 РОКУ

У цьогорічний Великий піст наша Церква, нашi вірні та весь український народ входять із відчуттям
болю, страху, терпіння і тремтливої надії. Закінчилася одна з найдовших і найстрашніших зим в
історії нашого народу, - зима, в якій ми глибоко і особисто відчули пітьму гріха, побачили зло, що
яскраво увиразнилося в нашій новітній історії й оголило своє вбивче нутро. Гріх постав перед нами
у своїй огидній, смертоносній природі. Водночас це зима нашого національного єднання,
солідарності, відкритості до ближнього, продовження нашого виходу з дому неволі. На Майдані ми
пізнали справжний сенс жертвеності, відданості й милосердя. Для багатьох це був час глибоко
самоусвідомлення і навернення до Господа. Цей досвід останніх 90 днів має стати для нас
дороговказом на наступні сорок днів і на все життя.
У час Великого посту ми особливо згадуватимемо поряд із нашими усопшими родичами жертву
мучеників Небесної сотні - тих, які віддали своє життя за перемогу добра над злом, правди над
несправедливістю. Пам’ятатимемо також самопосвяту тих людей, котрі стояли протягом останніх
місяців у найстрашніші та найхолодніші ночі на Майдані в солідарності та молитві. Вдячно
згадуватимемо всіх християн та людей доброї волі в Україні і в усьому світі за їхню молитву,
моральну і матеріяльну підтримку. Водночас завжди матимемо на увазі, що наслідки цієї зими були
нерукотворними: “Якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були
б нас проковтнули“ (Пс.124,2-3). Ми стали свідками-носіями таїнства дії Божої благодаті, - свідками
того, що “неможливе в людей, можливе є в Бога“ (Лк.18,26). Великий піст продовжує те, що
зародилося на Майдані, і надає йому нового духовного змісту. Осмислюючи чисту жертву Небесної

сотні та відданість сотень тисяч людей, кожен із нас повинен по-іншому міряти своє життя: шукати у
своїй свідомості і своєму бутті таїнственну велич, відкривати своє життя до іншого - Бога та
ближнього, очищуватися від усього, що нас обтяжує і веде до гріха. На цьому шляху навернення і
очищення наша Церква молиться словами преподобного Єфрема: “Господи і Владико життя мого!
Духа лінивства, недбайливості, властолюб’я і пустомовства віджени від мене. Духа чистоти, покори,
терпеливості й любові даруй мені, слузі твоєму. Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не
осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні“. Цьогорічний Великій піст в особливий
спосіб закликає українців перемогти гріх ненависті і недовіри, передусім до людей, яким доручено
державне кермо. Нам сьогодні важко довіряти новому керівництву, бо ми зазнали дій влади, яка
поневолює, принижує і вбиває, тому треба буде докласти великих зусиль до подолання цього гріха.
Першим кроком на цьому шляху має бути прощення, - доброю нагодою для цього є Неділя
всепрощення, - яке відкриває дорогу до примирення з Богом і ближнім. Разом із тим мусимо
пам’ятати, що довіра до оновленої влади не може бути спільною і повинна супроводжуватися
активною співвідповідальністю за те, що відбувається в нашій країні. Ця співвідповідальність мусить
виходити від кожного з нас: з відповідальності за свій дім, своє село і місто, свою країну - і з
усвідомлення того, що кожен громадянин повинен вимагати від себе не менше, ніж від інших.
Настрійним нагадуванням про цю відповідальність має слугувати жертва навинно убієних, яку ніхто
не сміє заплямувати власною корисливістю чи кон’юнктурною поведінкою. Не втратьмо цієї Богом
даної нагоди, яка відкриває нам нові можливості, новий спосіб життя, щоб ми стали, за словами
Апостола народів, “гідними Царства Божого, за яке і страждаємо“ (пор.: Сол.1,5). Як це будемо
робити? Великий піст - це дорога до Воскресіння. Наш Спаситель, який “прийшов, щоб ми мали
життя - щоб достоту мали“ (Ів.10,10), пропонує нам відповідні засоби, щоб наша діяльність була
життєдайною. Він кличе нас прямувати до Пасхи Господньої, пройти паломництво від гріха до
любові, щоб назавжди бути “новим творінням у Христі“ (пор.2Кор.5,17). Попри особливість для
нашого народу цьогорічного великопісного періоду, він завжди є часом духовної боротьби. “Нам бо
треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу
темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах“ (Еф.6,12). Духовна боротьба, до якої Церква
закликає в час Великого посту, має конкретний вимір, згідно зі словами пророка Ісаї: “Ось піст, який
я люблю: кайдани несправедливости розбити, пута кормиги розв’язати, пригноблених на волю
відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних,
безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись“ (58,6-7). Ми повинні
боротися за правду і справедливість, утверджувати Богом дану гідність кожної людини, зберігати
мир у наших душах та країні, сприяти примиренню і покаянню, допомагати зцілювати душевні й
фізичні рани, яких зазнали українці. Особливо закликаємо усіх до солідарності і підримки родин
загиблих, постраждалих, поранених, травмованих душею і тілом. Нас можуть очікувати складні
часи. Треба бути готовими до економічної жертви, яка вимагатиме з нашого боку терпеливості й
наполегливості. Учімося витривало і без нарікання нести свій щоденний хрест, навіть тоді, коли
забракне найнеобхіднішого. Нехай це буде нашим постом, - постом, який дає надію на краще
майбутнє України, яка після зими ввійде у свою весну і дасть свій плід. Аби плідно пережити час
Великого посту, пропонуємо всім нашим вірним продовжувати молитву і піст за український народ
в наміреннях, які подаємо в додатку. Закликаю всіх до відданості у праці й молитві, у пості та
милостині. “Сам же Бог миру нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота - дух, душа і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа“ (1 Сол.5,23). + Святослав

