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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо тих, які з причин старості, немочі чи інших не в
силі сьогодні бути з нами. Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім Богослуженням.
НАШЕ СВЯЧЕНЕ - ВЕЛІКОДНІЙ ПАРАФІЯЛЬНІЙ ОБІД відбувається сьогодні з початком о годині 1:30 в

Домі Української Молоді. Вступ добровільна пожертва. Всі є запрошені.
МАЇВКА. В місяці травні відправляються Молебні до Пресвятої Богородиці. В нашій парафії,
починаючи від сьогодні, відправлятимемо кожного вечора о годині 6:30 вечора.
Заохочуються парафіяни учащати на ці Богородичні богослуження. Цьогорічні Молебні в
місяці травні жертвуємо за мир та згоду в Україні.
ПАНАХИДИ на цвинтарі св. Михаїла будемо відправляти неділями 11 та 18 травня,
починаючи від 3-ої години пополудні. Перша Панахида відправиться на гробах бувших
покійних наших парохів. У наступну неділю Панахиди на ліво (північно-східна-західна
сторона від головного хреста).
СВЯТО СВ. ЮРІЯ. У вівторок 6 травня є наше храмове свято - св. Юрія Переможця. Того дня
одна Свята Літургія о 10-ій годині ранку.
НАША МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА організує у наступну суботу 10 травня від 1-ої години пополудні
зібрання фондів на свої потреби та потреби сиротинців в Україні. Все відбуватиметься під
назвою “Бабуся оповідала: як я садила свій город“. Можна буде почути про символику
різних квітів з України. Буде нагода купити розсаду помідорів, капусти, різних квітів..тощо.
Вступ 10.оо дол. Інформації на тел.: Марія 780-479-2547, або Люба 780-478-6181.Будуть
частувати канапками, кавою/чаєм та солодким.Всіх запрошають.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 2,000.оо дол. Любомир і Марія Каричеки; 1,000.оо
дол. Іван і Іванка Лазути; по 300.оо дол.: Стефан Пованда та д-р Андрій Горняткевич; 250.оо
дол. Галя Цар в 1-у річницю смерти дорогого мужа й батька бл.п. Дениса; по 200.оо дол.:
Андрій Козак і родина Горудько з подякою та прозьбою о Боже благословення для мами й
бабці Ольги з нагоди її 80-річчя; 150.оо дол. Іван і Осипа Телєги; 100.оо дол. д-р Богдан
Медвідський. На квіти до Божого Гробу: 50.оо дол. Іван і Осипа Телєги. На Патріярший
собор в Києві: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. На сиротинці: 50.оо дол. Розалін
Квейл. Всім жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(5): в намірі Віталія - Приятель
Вівторок(6): Свято св. Юрія Переможця. Св. Літургія о 10:00 годині ранку.
Середа(7): + Людмила Волянська - Лілея; Четвер(8): в намірі дародавця - Легатова
П’ятниця(9): + Петро Бурак - Легатова; Субота(10) за покійних в родині Когайкевичів
*********************************

“Хто ревно молиться, той проганяє злих духів. А хто
розсіяно молиться, то злі духи з нього сміються“.
З НАУК ЄФРЕМА СИРІНА

ПОЧИТАННЯ БОЖОЇ МАТЕРІ УКРАЇНЦЯМИ

Здавна віруючі українці в особливий спосіб почитають Божу Матір. Саме місяць травень
служить нагодою, аби щоденними моліннями, молебнями в наших церквах на честь
Пречистої Діви Марії відновлювати любов і почитання Пречистої.
Доказом цього великого почитання в Україні є збудовані церкви й монастирі на Її честь. У
990 році князь Володимир побудував Десятинну церкву, а в ній головною іконою була
ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Тут Володимир Великий так молився в день
посвячення храму: “Вислухай молитву і відпусти всі гріхи задля молитов Пресвятої
Богородиці“.
Князь Мстислав збудував церкву на Кубанщині в честь Пречистої Діви. Князь Ярослав
Мудрий - церкву Благовіщення на Золотих Воротах у Києві і тут, молячись, віддав увесь
український народ під покров Пречистої в 1037 році. Князь Ярослав Осьмомисл спорудив
церкву на честь Пречистої в Крилосі біля Галича. Князь Данило Романович збудував церкву
в Холмі, а у Львові одна з найстарших церков - церква Успіння Божої Матері.
Великим доказом почитання Божої Матері в Україні є численні чудотворні ікони. Їх є на
десятки по всій Україні. Численні чудотворні ікони Божої Матері та безмежне довір’я
українського народу, що у горі і потребах прибігає до особливих ласк Божої Матері. Ще
одним доказом глибокого почитання Пречистої Діви Марії є також літературні твори, в яких
прославляється опіка Богородиці над нашим народом. Згадаймо тільки праці Патерика,
який описує числені чуда Пречистої Діви Марії; проповідь єпископа Кирила з ХІІ століття
про співстраждання Пресвятої Богородиці; чернігівський архімандрит Кирило писав вірші, в
яких прославляв Божу Матір....
Ось так наш народ від віків почитає Пречисту Діву Марію - свою Царицю й Царицю
українського народу. Недарма співаємо: “Тебе в піснях славить віками наш рідний народ у
час щастя, бід, а Твою славу в піснях степами ніс Кобзар Січі в широкий світ“.
Образ Пречистої наші славні запорожці везли зі собою в геройські походи, а коли декотрі
з них потрапляли у полон, неволю, навіть там пам’ятали про Матір Божу: “У кримській
неволі, в тюрмах Скутару, Тебе в молитвах народ просить, в хаті бідній, у княжій
палаті Твій святий образ стіни красить“.
Пречиста виховала нам численних українських Святих: Ольгу, Володимира, Бориса, Гліба,
Антонія, Теодосія, Йосафата та мучеників 20 століття. Скільки ж наших молитов Вона
вислухала та не одну гірку сльозу обтерла з заплаканих наших очей. Так славмо і оспівуймо
Її: “Божая Матір, чиста Дівице, радуйся, радуйся наша Царице!“
Справді, скільки ласк випросила нам, скільки кар відвернула. Та опіка і покров Пречистої і
сьогодні не перестає діяти.
Тим, які живуть далеко від рідного краю, - скільки потрібно ласки, щоб зберегти себе та
виховувати нове українське покоління, свідоме свого призначення, ревне у визнанні своєї
прадідівської віри.
Ми завжди будемо величати і прославляти Пречисту Діву, а наша молитва до Неї буде
тріюмфальним гимном на честь і славу Божої Матері сьогодні і повсякчас!

