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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.

за дорученням Патріярха Святослава,
відбувається сьогодні у всіх храмах Української Греко-Католицької Церкви. Ми в нашій
парафії виконуємо чин посвяти сьогодні по обох Святих Літургіях.
СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ завтра 7 квітня. Святі Літургії 10:00 година ранку й
7:00 вечора.
ВЕЛИКOПОСНІ ТРИДИННІ РЕКОЛЄКЦІЇ (МІСІЇ) І ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ В НАШІЙ ПАРАФІЇ. Починається
четвер о 7-ій годині вечора, а кінчається суботу. Під час реколєкцій буде Молебень до
Хреста Господнього, наука і нагода до сповіді. Постараймось скористати з цієї нагоди,
духовно відновитись, висповідатись і так увінчати нашу великопосну мандрівку.
Обов’язком батьків є подбати, щоб їхні діти висповідались. Реколєкційні науки буде
виголошувати о. Ієронім Валиявка ЧСВВ.
РІЧНІ ЗБОРИ БУК в нашій парафії відбуваються сьогодні по другій Святій Літургії.
БАЗАР І ПРОДАЖ ВЕЛИКОДНЬОГО ПЕЧИВА відбувається сьогодні по обох Святих Літургіях. Можна
мати солдке каву/чай.
СВ. ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у середу 5:45 вечора і п’ятницю 9-та година ранку
СОРОКОУСТИ у п’ятницю по Святій Літургії передшеосвячених Дарів
ЧИН ПОСВЯТИ УКРАЇНИ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ,

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ В УКРАЇНІ, ЗА ДОРУЧЕННЯМ НАШОГО ЄПИСКОПА КИР ДАВИДА, ПРОВОДИТЬСЯ В
ПОСТІ. На конвертках, що є при вході назначити, що це є для України. Вистарчить написати -

Україна.
(свячений великодній обід) відбудеться у неділю 4 травня в Домі
Української Молоді. Квитки не продаються. Добровільна пожертва при вході. Проситься
заздалегідь записатися. На це буде нагода вже в наступну неділю.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ ЮРІЯ ГАВРИЛЮКА “ВІД ВОЛОДИМИРОВІХ ПОХОДІВ ДО ЛІНІЇ КЕРЗОНА“ відбудеться
у суботу 12 квітня в Домі Української Молоді о год. 4:00 пополудні. Летучки є при вході.
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: 2-га.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 250.оо дол. Анна Лібич з дітьми і внуками за упокій
душі мужа, батька й дідуся бл.п. Миколи; 150.оо дол. Амалія Дудаш; 100.оо дол. Анна
Дудек за упокій душі мами бл.п. Марії. Жертводавцям щиро дякуємо.
ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ

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

“Хто завжди боїться пекла, той ніколи не впаде в пекельний вогонь,
тому що той постійний страх робить його осторожним“.
СВ. ІВАН ЗОЛОТОУСТИЙ:

Понеділок(7): Свято Благовіщення. Св. Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора
Вівторок(8): + Ірина Хома - Юрій Хома;
Середа(9): 5:45 година вечора Свята Літургія передшеосвячених Дарів
Четвер(10): + Ірина Хома - Юрій Хома
П’ятниця(11): 9:00 година ранку Свята Літургія передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(12): + о. Константин і Текля Станґрет - Легатова
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

**************************
КОРИСТІ СВЯТОГО ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ АБО СПОВІДІ

Ніхто не може сумніватися у необхідності святого таїнства Покаяння, бо воно обов’язково
потрібне грішникам, щоб наново могли отримати Божу ласку. Свята Церква вчить, що таїнство
Покаяння необхідне до спасіння для кожної людини, що після хрещення вчинила гріх. Визнання
гріхів - це природний вияв щирого жалю, свідомість провини і необхідна умова одержання
прощення. Не всі люди як слід розуміють вагу святого таїнства Покаяння: деякі його відкладають чи
занедбують. Дехто, навіть, намагається себе по-різному виправдувати. Свята Церква приписує
принаймі раз у рік сповідатися і заохочує вірних, щоб приступали до святого таїнства покаяння.
Одночасно навчає, що індивідуальна і повна сповідь, а також відпущення гріхів становлять єдиний
звичайний спосіб, за допомогою якого вірний, свідомий гріхів, осягає примирення з Богом і
Церквою. Нам потрібно бути свідомими, що кожна сповідь - це особиста зустріч з Христом
Спасителем. Вона є повним актом на дорозі нашого навернення до Господа. Не сміємо забувати,
що навернення є внутрішним, особливо глибоким актом, якого людині не може заступити ніхто
інший, не може її виручити спільнота. Церква вірно зберігаючи багатовікову практику святого
таїнства Покаяння, практику індивідуальної сповіді, яка поєднується з особистим жалем за гріхи і
постановою поправи, захищає особливе право людської душі. Це право на цілком особисту зустріч
із розп’ятим Христом, який прощає; з тим Христом, який за посередництвом виконання св. таїнства
Покаяння, каже: “Відпускаються тобі твої гріхи“ (Мр.2,57); “Іди, та вже не гріши“ (Ів.8,11).
Ми бачимо з Христової притчі про блудного сина, як милосердний батько, повний любові,
милосердиться над своїм сином: усе йому прощає, забуває все. Доказом цього є те, як одразу ж
приймає його до хати, коли він повертається, прогайнувавши батьківське майно.
Подібно як той батько в притчі, так Господь звільняє нас від усіх, навіть, найващих гріхів. Він усе
прощає, забуває про все тільки тому, що ми вже були втрачені для Нього й знову повернулися. Дає
нам нову одежу - свою ласку, тобто ласку Божого синівства, робить нас спадкоємцями Божого
Царства, приготовляє бенкет, щоб звеличити наше повернення до Нього.
Свята сповідь вливає в душу життєдайну силу, скріплює волю, виробляє характер, делікатність
совісті, лікує душевні рани, приносить мир, радість і щастя; налагоджує стосунки між ближніми;
вимагає досконалого виконання своїх обов’язків.
Святе таїнство Покаяння - це дуже дорогий дар нашого Спасителя, воно нам потрібне для спасіння
нашої душі. Блудні сини завжди потрибуватимуть прощення з боку Бога. В нашому християнському
житті ми повинні бути свідомими оживити нашу віру в Божу любов і милосердя та мати сильну
надію на прощення. Ми повинні правильно розуміти святе таїнство Покаяння і з нього користати,
поки маємо пожливість. Святі сповідались часто. Деякі кожного дня. Тому цінуймо святе таїнство
Покаяння і користаймо з нього завжди, сповідаймося добре, зі щирим жалем за гріхи та сильною
постановою поправи.

/“Джерела Божих ласк“/

