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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.
У ЧЕТВЕР 29 ТРАВНЯ СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ ІСУСА ХРИСТА. Богослуження: 9:00 година ранку Утреня, а
Святі Літургії 10:00 година ранку й 7:00 вечора.
З НАГОДИ ДНЯ ЛІҐИ УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО ЖІНОЦТВА сьогодні, по першій Святій Літургії,
відправиться Панахида за покійних членкинь Марійської Дружини.
МАЇВКА - МОЛЕБНІ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ в місяці травні кожного дня о годині 6:30 вечора.
Всі Молебні відправляються в намірі за мир та згоду в Україні. Заохочуються парафіяни до
участи.
ПАНАХИДА за покійного нашого бувшого пароха о. Володимира Тарнавського, з нагоди
річниці упокоєння, відправиться, замість сьогодні, у наступну неділю 1 червня.
СНІДАНОК З ЄПИСКОПОМ КИР ДАВИДОМ відбудеться в залі Верховина (9637-108 аве.) у середу 4
червня від 7:30 - 9:00 години ранку. Квитки по 25.оо дол. від особи можна купити по тел.
780-424-5496. Прибуток іде на підтримку духовних покликань в Єпархії.
ЖЕРТВА на сиротинці: 1,000.оо дол. Маґді і Марія Мекхаїл ("Acqua Marina"). Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(26): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(27): в намірі дародавця - Стефанія Чичло; Середа(28): + Микола Бурбела
Четвер(29): Свято Вознесіння Ісуса Христа. Святі Літургії: 10:00 ранку й 7:00 вечора.
П’ятниця(30): + Олена, Юрій, Корнель, Еміль, Олена і Корнель - Олександра
Субота(31): + Михайло Шмігельський - Маруся
*******************************
МОЇ РУКИ ШИРОКО ВІДКРИТІ ( Із серії “У бабусі на колінах“)

З часів свого дитинства бабуся розповіла пригоду, яка її надихнула вірою і довір’ям.
Вона попросила батька дозволити їй піти з ним у пивницю. Батько погодився. Та, коли дівчинка
хотіла зійти у пивницю, вона побачила, що там немає драбини, хтось забрав її.
- Не можу зійти! - сказала вона, - немає драбини.
- Скачи, - почула слова тата, - я тебе впіймаю! Мої руки широко відкриті.
Дівчинка довіряла своєму таткові. Вона без вагань скочила у темряву, і потрапила у безпечні
батькові руки.
Коли я кажу „Я вірю“, - це означає, що я справді вірю в те не тільки своїм розумом, який мені
підказує, що мій батько внизу чекає на мене, але й своєю волею, яка мене примушує зробити
стрибок у його руки, які ждуть мене. І справді, цей стрибок - постійний. Ніхто не може
стверджувати: „Я стрибнув минулого року. Тепер я на другому боці. Тепер у мене є вже віра“.
Навіть, якщо у деяких кризових ситуаціях ми змогли побороти свій страх, наступна криза, в
якій ми опинимося, може знову зробити нас боязливими. Віра - це постійний стрибок у Божі
руки.
Отож, киньмося в Господні руки, а не в руки людські, бо яка Його велич, таке й милосердя
Його.

МОГУТНЯ МОЛИТВА БОЖОЇ МАТЕРІ

Божий гнів, запалений нашими гріхами, - це щось страшне. Згрішив колись світоносний ангел Господь скинув його з неба. Згрішив Адам - Господь прогнав його із раю та присудив йому в поті
чола працювати на землі, що родить терня і будяки. Згрішили сучасники Ноя - Господь на них навів
потоп, і вигубив їх з лиця землі. Згрішили мешканці Содому - Господь на них зіслав небесний
вогонь і винищив їх. Не раз грішили євреї і Господь в своєму гніві віддавав їх в руки їхніх ворогів.
Грішимо і ми, і хіба не бачимо, як карає нас Господь - то хворобами, то різноманітними
нещастями і бідами? Праведний Іов боявся гніву Божого білше, ніж самої пекельної муки: “Коли б
уже Ти сховав мене в шеолі, і укрив мене, поки перейде гнів Твій“ (Іов,14,13) - кликав він до Бога
в скорботі своєї душі. Хто міг би заступитися за грішника, умилостивити Бога молитвою, повернути
його милість і милосердя? Коли євреї в пустелі виготовили собі золотого тельця і поклонялися йому
як богу, а від істинного Бога відступили, то Господь розгнівався і хотів зовсім винищити їх з лиця
землі. Но, молитва Мойсея зупинила Божий гнів: “Відверни лютість обурення Твого та зміни гнів
на милість супроти Твого народу. Згадай Аврааама, Ісака й Ізраїля“ (Вих.32,12-13). Так благав
Мойсей Господа. І зупинив Господь Свій гнів і змилувався над Своїм народом, і простив євреям це
страшне безаконня.
Але ким був Мойсей в Божих очах? Слуга - і не більше. І хто були Авраам, Ісак і Яків, про яких він
згадував у своїй молитві? Такі ж слуги. То постає питання: хто така Пресвята Діва Марія? Це - Божа
Мати, улюблена Мати, вища від всіх Божих створінь. Отже, якщо заступництво слуги Божого
Мойсея могло стримати преведний Божий гнів, то чого не може вчинити заступництво Самої Божої
Матері, коли Вона стане молити Свого Сина і Бога за грішних людей? І якщо Господь вислуховує
молитви Святих, то невже Він не вислухає молитви Пречистої Діви Марії, Своєї Матері?
Коли Пресвята Діва Марія переставилася від землі на небо, коли вона ввійшла в селеніє
Божественної слави, то з якою славою зустрів Її там Єдинородний Її Син і Бог? Звичйно, що нам
ніколи своїм розумом не збагнути тієї небесної Слави Богоматері, ми знаємо лиш те, що сказав про
Неї Святий Дух устами праотця Давида: “Праворуч Тебе стоїть Цариця“ (Пс.44,10).
Господь наш завжди готовий послухати Свою Матір. Нещасні грішники, що своїми гріхами
перевершують всіх митарів, блудниць і розбійників розгнівили самого Господа, гріхи їхні настільки
великі, що вони бояться і на прощення не сподіваються. Бідні душі! Вони мають надійну
заступницю! Чого б не просила для грішників Пресвята Діва, Мати Божа, - ради Її молитов
отритмуємо все. “Вельми могутня молитва Матері до милосердя Владики“ (Час Шостий). О, як
багато може моління Матері. Її заступництво Божий гнів перемінює в милість. Прибігаймо під Її
захист, просімо в Неї помочі і віри, що не загинемо! Як не загинула ні одна тварина, що знаходилась
в Ноєвому ковчезі, так ні один християнин не загине, який прибігає під покров Божої Матері.
О, Маріє! Ангелів насолодо, засмучених радосте! О, Маріє! Мати Божа і Мати всіх християн! Ми
слуги Божі розгнівуємо нашими гріхами Сина Твого й нашого Спасителя. До кого нам прибігнути?
Розкаюємося в наших гріхах, прибігаємо до нашого Спасителя, але у Тебе просимо заступництва.
Тебе молимо, на Тебе надіємось! Ти надія безнадійних! Ти - прибіжище грішників. Ти - Мати
християн! Мати наша! Прийми слуг Твоїх, змилуйся над Твоїми грішними дітьми! Заступайся,
молимось за нас перед Твоїм Сином, і ми будемо спасенні! О, Маріє! Хто на Тебе надіється, той
ніколи не постидається!.....
/“Здійснюйте ваше спасіння“/

