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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.

на цвинтарі св. Михаїла відправляються сьогодні починаючи від 3-ої години
пополудні. Сьогодні на гробах від хреста на праву сторону - полуднево-східно-західна
частина.
МАЇВКА - МОЛЕБНІ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ в місяці травні кожного дня о годині 6:30 вечора.
Всі Молебні відправляються за мир та згоду в Україні. Заохочуються парафіяни до участи.
Маївки не буде у п’ятницю і в суботу 23 та 24 травня. В ті дні відбувається єпархіяльний
собор.
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у суботу 24 травня. Запрошають до помочі. Заробіток від
вареників іде на добродійні цілі.
НАСТУПНА НЕДІЛЯ 25 ТРАВНЯ є днем Українського Католицького Жіноцтва. Членкині
Марійської Дружини вітатимуть прихожих в притворі перед початком Святих Літургій.
СНІДАНОК З ЄПИСКОПОМ КИР ДАВИДОМ відбудеться у середу 4 червня в залі Врховина від 7:30 9:00-ої години ранку. Квитки по 25.оо дол. від особи можна купити по тел. 780-424-5496.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ, з нагоди річниці упокоєння нашого бувшого пароха о. Володимира
Тарнавського, відправиться по першій Святій Літургії Панахида за упокій його душі.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: по 200.оо дол.: Ірина Коломийчук з нагоди похорону
мужа й батька бл. п. Ярослава, Михайло та Ольга Проць з нагоди вінчання доні Зоряни та
Ореста Ґроха; по 100.оо дол.: Наталка Таланчук за упокій душі мужа бл. п. Константина,
Іван та Марія Гайтко за упокій душ померших в родині. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(19): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(20): + Таїса Новицька - Юрій Хома;
Середа(21): + Магдалина Цвинар - Олександра Мотрук-Вархола
Четвер(22): + Ярослав Коломийчук - Дружина Ірина
П’ятниця(23): + Богдан Мацюра - Дружина Марія
Субота(24): + Юрій Бокало (40 днів) - Діти
ПАНАХИДИ

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

У шкляній посудині жили червоні дві рибки. Ліниво пересуваючись попри шкляні стінки, вони мали
досить часу, аби собі пофілософувати. І одна рибка спитала: - Чи віриш ти у Бога? - Звичайно! - А
звідки ти про Нього знаєш? - Хто ж тоді, на твою думку, щодня міняє воду в акваріюмі?
Немов спокійна ріка, плине у нас життя, і це чудо. Але ми звикли до чудес. Кожен день є новим
даром, чистою сторінкою, на якій можемо щось записати. Бог щоденно міняє воду.
Коли ми перестаємо у Нього вірити, Бог не закривається від нас у своїй божественності; це
ми умираємо у той день, коли наше життя робиться закритим на світло, що безнастанно
променить і щоденно оновлює чуда, які перевищують будь-який розум.
/Бруно Ферреро: “Таємниця червоних рибок“/

ШАНУВАННЯ БОЖОЇ МАТЕРІ

Будучи Божою Матірю, Пресвята Діва залишається і вічно люблячою Матірю людства,
його Молитвенницею і Заступницею. В святому Євангелії мало про Неї розповідається, що
ще раз підтверджує Її глибоке смирення і велику покору. Святий євангелист Іван, опіці
якого Спаситель з хреста поручив Свою Матір, розповідає про одну подію, якою яскраво
виразилась сукупність достоїнств Діви Марії і передусім Її любов до людей і турбота про
них. Господь наш Ісус Христос разом з учнями був запрошений на весілля в Кану
Галилейську. Була там і Його Мати. Сталось так, що на весіллі забракло вина. І мати Божа
звернулась до Сина зі словами: “Не мають вина“. А слугам Вона зараз же каже: “Що лиш
скаже вам (Христос) - робіть“ (Ів.2,1-5). В цих простих словах - глибокий зміст. Богородиця
не наказує владою Своєму Синові: дай їм вина, зроби чудо і прослав Себе і мене! Ні! Вона
смиренно, покірно говорить про прикрість жениха. Скоріш за все, ті слова потрібно
розуміти лише як роздумування вголос. Адже вона знала, що перед Нею Всезнаючий
Господь, якому відомі всі тайни. Але вона роздумує, а точніше, просить, бо Вона
турботлива, любляча людство Мати. В цьому клопотанні проявились й інші великі
достоїнства Пресвятої Діви: непохитна віра і безсумнівна надія. Вона вірила у всемогучу
силу Божого Сина і надіялася, що Він виконає Її благе прохання. Що саме таке переконання
мала Заступниця, свідчить Її розпорядження слугам жениха: що скаже вам Син, те робіть!
Як близькою була Мати Божа людям в їхніх потребах ще при свойому земному житті,
такою Вона перебуває і відійшовши в обителі Свого Божественного Сина, як голосить про
Неї Свята Церква: “...в успенні світа не оставила ти Богородице...“ (Із тропаря на Успення
Божої Матері). Про постійне небесне заступництво Божої Матері свідчать Її багаточисленні
чудотворні ікони, через які вилилось і продовжує виливатися багато Божих ласк.
Молитовне шанування Пресвятої Діви Марії в Церкві дуже велике. Немає жодної
християнської сім’ї, в помешканні якої не було б Її ікони. Нема ні одного християнина,
життя якого, так чи інакше, не було б поєднане пам’яттю про Божу Матір чи молитовним
зверненням до Неї. В Церковних Богослуженнях Її пречисте, преблагословенне ім’я завжди
згадується і призивається. Свята Церква прославляючи Пресвяту Діву Марію, навчає, що
почитати Її тртеба не як Бога, а як Святішу від всіх Святих, а пошана, яку ми віддаємо Їй,
відноситься до Самого Бога. Християни поклоняються Богородиці з найбільшим
благоговінням, бо після Бога немає нікого більш достойного їх любові. Вона більше від
інших праведників любить спасенних стражданнями Її Сина і скоріше від всіх приходить їм
на допомогу. З шануванням Божої Матері в Церкві поєднуюється особлива теплота, щось
рідне, дороге, своє. Якщо забрати це шанування, прийде холод.
Вкінці, благоговіння перед Божою Матір’ю являється дуже успішним засобом для
справжнього покаяння виправлення життя і поступу в духовному житті. Через Пречисту
Діву Марію Бог зійшов з неба на землю, і через Неї виходять люди на Небо до Бога.
Хай же Її всесильними молитвами сподобимось і ми вічного життя в Христі Ісусі Господі
нашому, Йому ж Отцем і Святим Духом хай буде слава на віки.
/“Здійснуйте ваше спасіння“/

