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Гл. 7.

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.
До
того буде ще кава/чай, соки та солодке. Ціна: дорослі 10.оо дол., діти до 12 років 5.оо дол.,
а до 4 роки безкоштовно.
СВ. ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у п’ятницю о 9-ій годині ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю по Св. Літургії Передшеосвячених дарів.
ПОКЛОНИ (покутнє великопосне Богослуження) у середу о годині 5:30 вечора.
АКТ ПОСВЯТИ УКРАЇНИ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТІЙ БОГОРОДИЦІ, за дорученням Патріярха Святослава, у
всіх храмах Української Греко-Католицької Церкви, відбудеться у наступну неділю 6 квітня.
Ми, в нашій парафії, виконаємо чин посвяти у наступну неділю по обох Св. Літургіях.
Заохочуємо парафіян до численої участи.
ВЕЛИКОДНИЙ БАЗАР (продаж великоднього печива) в нашій парафії відбудеться у наступну
неділю 6 квітня. По обох Св. Літургіях буде нагода купити великоднє печиво.
РІЧНІ ЗБОРИ БУК в нашій парафії відбудуться у наступну неділю по 2-ій Св. Літургії. Проситься
членів Братства мати це на увазі.
СЬОГОДНІ БО ОБОХ СВ. ЛІТУРГІЯХ, В НАШІЙ ЗАЛІ, МОЖНА МАТИ ОБІД З ВАРЕНИКАМИ ТА КОВБАСОЮ.

НА ДОРУЧЕННЯ НАШОГО ЄПИСКОПА КИР ДАВИДА ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ проводиться в Великому пості. Конвертки є при вході до храму. Можна

вживати інші конвертки, але назначити, що це є для Церкви в Україні. Лист Звернення
нашого Владики поміщується в сьогоднішніх парафіяльних Вістях.
ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЄКЦІЇ Й ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ в нашій парафії вечорами у четвер, п’ятницю і
суботу від 10-12 квітня. Реколєкційні науки буде виголошувати о. Ієронім Валиявка ЧСВВ.
ГОТУЄТЬСЯ ГРУПА ДО СВЯТОЇ ЗЕМЛІ від 7-20 листопада поточного року. Кошт 3,598.оо кан.
доларів. Група виїжджає з Калґар. Інформації на тел.: 1-888-565-9922.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан: Ґрох Орест Роман, син Еміліяна
Володимира і Діяни Лінди Юзва, належить до Української Греко-Католицької Церкви,
замешканий в Едмонтоні та Проць Зоряна, доня Михайла і Ольги Мочило, належить до
Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь 1-а.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: по 200.оо дол. Анна Руть з нагоди 10-ої річниці
смерти за упокій душі мужа бл.п. Івана і Олеся та Юрій Андрейовичі за упокі душ батька й
матері бл.п.Володимира і Олени та брата бл.п.Яреми; 150.оо дол. Уляна і Іван Солецькі за
упокій душ батька й матері бл.п. Володимира й Олени та брата бл.п. Яреми; по 100.оо дол.
Ольга Шийка і д-р Богдан Медвідський (на будівельний фонд). На квіти до Божого Гробу:
130.оо дол. Марія Романків; 100.оо дол. Маркіян і Анна Крупи з дітьми; по 50.оо дол. Анна
Бойкевич і Ольга Шийка. Жертводавцям щиро дякуємо.

Понеділок(31): + Микола, Марія, Галина, Стефа, Тамара, і Михайло - Дона Кучер
Вівторок(1): + Стефанія Поцюрко - Олесь і Наталя;
Середа(2): + Магдалина Цвинар - Марійська Дружина
Четвер(3): + д-р Василь Іванець - Дружина Парася
П’ятниця(4): 9:00 ранку Свята Літургія Передшеосвячених дарів і Сорокоусти
Субота(5): в намірі Стефанії Воркун
СВ. ЛІТУРГІЇ.

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

ЛИСТ ЗВЕРНЕННЯ НАШОГО ВЛАДИКИ ДАВИДА З ПРИВОДУ ЗБІРКИ НА ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

Дорогі Вірні,
Ми ніколи не забудемо фотографії з недавніх протестів в Україні. Велика кількість людей; обличчя
сповнені тривоги та надії. Поліція в шоломах із щитами та численна присутність священиків, які з
хрестами в руках моляться за мир.
Українські священики проявляють велику мужність в цей період викликів та змін. Під час протестів
вони закликали до справедливості, співпраці та пошуку рішень для добра усіх. Наражаючи на
небезпеку своє життя, священики власними тілами захищали мирних демонстрантів коли їх
жорстоко атакували.
Сьогодні для багатьох людей Церква несе надію і вона надає реальну допомогу потребуючим
Саме тому, в цей момент кризи, ми просимо підтримати Українську Греко-Католицьку Церкву в
Україні молитвами та фінансово.
О. Юрій Саквук, один з священиків, який був присутній в Києві під час протестів поділився такими
думками: “ Так само як без хреста немає Воскресіння так і ми не можемо отримати нашу волю без
пожертви. Сьогодні в Україні є важкі часи, однак це також гарні часи, бо це є період паломництва
українського народу від імперії страху до царства гідності“.
За останні декілька місяців Україна сильно змінилась, однак перед нею сьогодні є великі виклики
- починаючи з серйозних економічних проблем і закінчуючи загрозою військового конфлікту з
Росією.
Під час цього Великоднього Посту Едмонтонська та інші єпархії нашої Церкви в Канаді проводять
збірку на потреби інституцій Української Греко-Католицької Церкви в Україні, які надають допомогу
найбільш потребуючим. В цій справі ми тісно співпрацюємо з канадським відділом папської
гуманітарної агенції CNEWA, яка координує адміністративні моменти цієї акції.
Ваша пожертва допоможе парафіям в Україні об’єднати громаду, поширити християнські цінності
та поділитися Христовою любов’ю з потребуючим.
Дякую Вам і нехай Господь віддячить Вам за Ваші молитви та Вашу підтримку людей в Україні.
Ваш у Христі,
+ Давид, Владика Едмонтонський
********************************
З НАУК СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО ПРО ДІЛА МИЛОСЕРДЯ: “Милостиня - цариця чеснот, дуже

скоро підносить людей у небесні зводи, найкраща заступниця......Вона досягає самих
небес і обходить і збори Ангелів і стає перед самим престолом Божим.... Навчися зі Св.
Писання, що каже: `Корнилію! Твої молитви і твої милостині піднялись перед Богом`
(Діян.10,4)...Дай хліб і візьми рай! Дай мале і візьми велике! Дай смертне і візьми
безсмертне. Дай тлінне і візьми нетлінне“.

