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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.
РІЧНІ ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ сьогодні по другій Святій Літургії. Буде перекуска, кава/чай, солодке
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у середу о годині 5:45 вечора та у п’ятницю 9 ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю після Святої Літургії Передшеосвячених дарів.
ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЄКЦІЇ Й ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ в нашій парафії вечорами у четвер(10),

п’ятницю(11) та суботу(12) квітня. Реколєкційні науки виголошуватиме о. Ієронім Валиявка
ЧСВВ.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ проводиться в пості.Конвертки є при вході до храму
ВІДНОВЛЕННЯ ПОСВЯТИ УКРАЇНИ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, на бажання Патріярха
Святослава, в нашій Українській Греко-Католицькій Церкві відбудеться у неділю 6 квітня.
Літургійний чин посвяти в нашій парафії відбудеться у неділю 6 квітня по обох Св. Літургіях.
Проситься мати це на увазі.
25-а РІЧНИЦЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ НАШОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ відзначиться в нашій єпархії духовним
концертом 29 квітня в катедрі св. Йосафата о годині 7:30 вечора. При вході можна буде
скласти добровільну пожертву.
КОПІЯ ТУРИНСЬКОЇ ПЛАЩАНИЦІ в Великому пості виложина в катедрі св. Йосафата. Коли є
нагода прийти та вшанувати копію плащаниці можна довідатися по тел. 780-422-3181.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 500.оо дол. Анна Сторощук за упокій душі мужа бл.
п. Василя; 260.оо дол. Іван і Катерина Стефанюки; по 100.оо дол.: Марія Романків з
прозьбою здоров’я, Анна Врана, Роман і Данута Федеркевичі за упокій душі мами бл. п.
Марії, Розалінґ Квач; 50.оо дол. Анна Дудек. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВ. ЛІТУРГІЇ. Понеділок(24): 11:00 година ранку за пок. Галину Блавацьку (40 днів) - муж
7:00 година вечора за пок. Славка Ґаборака (40 днів) - дружина Лідія
Вівторок(25): за здоров’я Христини Галюк - Марійська Дружина
Середа(26): 5:45 вечора Свята Літургія Передшеосвячених дарів
Четвер(27): + Микола Бурбела
П’ятниця(28): 9:00 година ранку Свята Літургія Передшеосвячених дарів і Сорокоусти
Субота(29): + Марія Дудек (40 днів) - Анна Дудек
***************************
ХОТІВ БИ СТАТИ МОЖЛИВИМ

Директор школи відвідав перший клас і запитав учнів: - А хто ким хоче стати, коли виросте?
Один із хлопців підняв руку: - Я хочу стати можливим.
Можливим? - перепитав директор. - Чому саме таким?
Хлопець відповів: - Бо мої батьки завжди мені говорять, що я неможливий......
/Браян Кавано: “Перстень царя Соломона“/

ХРЕСТИ

Христос-Спаситель каже нам: “Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме
на себе хрест свій і йде слідом за мною“ (Мр.8,34).
Добре розваживши вище сказане, бачимо, що кожна людина має якийсь хрест від Бога і повинна
нести його без нарікань, тобто має виректися себе самого. Коли ж прийде хвилина духовного
заломання, нам треба дивитися на хрест Господній і з нього черпати силу й завзяття в житті. І про це
кожний повинен думати в час Великого посту, а головно в цю третю неділю Посту, в яку в
особливий спосіб почитаємо Господній хрест, співаючи: “Хресту Твоєму покланяємось, Владико, і
святеє воскресення твоє славимо“.
У туземному житті хрест є нашою силою і надією, а по смерті - коли Христос-Суддя засяде із своїм
хрестом судити живих і мертвих - хрест стане спасінням і вічною нагородою для тих, що йшли
слідами Христа-Спасителя. І тому важливим є навчання, що наша доля у вічності залежатиме від
того, як хто з нас несе свій хрест на землі, що його Бог вложив на наші плечі. І коли він дає комусь
важкий хрест, то воднораз дає йому більшу силу нести його, щоб спасти свою душу, бо це є ціллю
нашого життя на землі.
“Яка коритсть людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу?“ (Мт.16,26) - питає
Христос-Спаситель.
Читаючи історію Христових страстей, знаходимо там усяких грішників. І найперше згадаймо св.
Петра, якому Христос обіцяв дати ключі Царства Небесного, але він відрікся свого Господа й
Учителя в хвилині слабкости, бо занадто вірив у свої сили.
Первосвященики Анна і Каяфа ненавиділи Христа всіма фібрами своєї фарисейсько-садукейської
душі, в переконанні, що так зроблять велику прислугу законові Мойсея. Римський, поганський
намісник Пилат затвердив вирок смерти на Христа, хоч мав внутрішнє переконання, що він був
несправедливий.
Та, одначе, люди всіх рас і часів найбільше осуджують Юду Іскаріота за те, що він видав свого
Господа і Учителя на знущання і криваву смерть на хресті за нужденних тридцять срібняків.
І наші серця наповнюються великим обуренням, як усвідомимо собі, що Юда, який продав Христа
за гроші, бо був одним з 12-ти Апостолів і довірником Христа, бо мав від Нього доручення дбати
про скарбону з грішми, куди добрі й побожні люди вкладали свої щирі жертви. Три роки Юда був
близько Христа. Щодня слухав з Його уст Божу науку. Щодня дивився на Господа в час молитви і
щодня бачив Його великі чудеса. Усе ж таки, Юда не позбувся свого лакімства і жадоби гроша. Його
холодне серце привело його до страшної зради свого Господа й Учителя. Через свою закаменілість
він утратив віру в Христа, хоч міг був легко спастися, бо Христос був би простив йому так само, як
простив Петрові.
Св. Євангелсти оповідають, що як Христос вийшов на Голготу, Його розпяли посередині між двома
розбійниками. Коли ж закаменілі Юдеї навіть один розбійник, що висів на хресті, насміхалися з
Нього, тоді розбійник з правого боку почав молитися до Нього: “Згадай про мене, як прийдеш у
своє Царство!“ І зараз же почув відповідь Христа: “Істино кажу тобі: Сьогодні будеш зі мною в раї“
(Лк.23,42-43). Цей розкаяний розбійник залишиться символом Божого милосердя і доказом, що й
найбільшому грішникові ніколи незапізно каятися за свої гріхи.
Тому й ми йдім за покликом Христа: “Хто хоче спасти свої душу, той її погубить; а хто погубить
свої душу мене ради та Євангелії, той її спасе“ (Мр. 8,35).

