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Вітаємо учасників саьогоднішніх 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.
РІЧНІ ЗБОРИ БУК ПРИ НАШІЙ ПАРАФІЇ відбуваються сьогодні по другій Святій Літургії.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у середу о годині 5:45 вечора та у п’ятницю

о 9-ій

годині ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю після Святої Літургії Передшеосвячених Дарів.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ у Домі Української Молоді у наступну неділю 15 березня о 2:30
пополудні. Вступ: дорослі 15.оо дол., учні і студенти 5.оо дол., а діти до 12 років мають
вільнийу вступ.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ відбудуться у неділю 22 березня по 2-ій Святій Літургії. Проситься
парафіян мати це на увазі. Під час Річних зборів, між іншим, відбуваються вибори до
членства Парафіяльної ради. Прохаємо парафіян, хто б бажав, а має можливість, стати
членом Парафіяльної ради, зголоситися до пана Володимира Бойчука на тел. 780-4722889, або до пароха на тел. 780-477-7339.
ВЕЛИКОДНИЙ БАЗАР - ПРОДАЖ ВЕЛИКОДНЬОГО ПЕЧИВА в нашій парафії відбудеться у неділю 29
березня по обох Святих Літургіях. Буде нагода купити паску, бабку, вареники..тощо.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ проводиться у Великому пості. Конвертки на цю
збірку находяться у притворі храму. Прохаємо шановних парафіян, в своїх можливостях,
щиро пожертвувати.
НАСТУПНА НЕДІЛЯ (15 БЕРЕЗНЯ) є Христопоклонна - неділя на пошану Хреста Господнього.
МАНДРІВНА ІКОНА БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ ГОРДАШЕВСЬКОЇ. З нагоди 125-річчя від заснування
Згромадження Сестир Служебниць Пречистої Богородиці, сестри відзначаючи свій значний
Ювілей, бажають вшанувати свою засновницю Блаженну Йосафату Гордашевську. Ікона
Преподобної Йосафати гостить в кожній країні світу, де находяться Сестри Служебниці. В
цьому році ікона мандрує по Канаді, в місяці березні є в Альберті в нашій єпархії, а в
неділю 29 березня буде в нашій парафії під час обох Служб Божих. Будемо мати нагоду
вшанувати преподобну Йосафату Гордашевську та їй ікону.
МАТИ НА УВАЗІ! ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЄКЦІЇ ТА ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ в нашій парафії у четвер,
п’ятницю та суботу (2, 3 та 4 квітня). Реколєкціями провадитиме о. д-р Тарас Барщевський
професор біблійних наук з Українського Католицького Університету в Львові.
********************************
СВ. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ:

“Справжній піст - це віддалення від себе злого, це здержність
язика, стримання себе від гніву, здавлення в собі лихих пожадань, обмови, брехні,
кривоприсяги. Бути вільним від тих речей, це справжній піст. І саме в отих речах
полягає добро посту“.

На загальні церковні потреби: 300.оо дол. Анастасія Подільська в другу річницю
смерти мужа бл.п. Августина за упокій його душі; 250.оо дол. Анастасія Мандзюк з нагоди
похоронів мужа бл.п. Василя; по 100.оо дол.: Іван Рудяк, Тимків Василь і Анна, д-р Богдан
Медвідський (на будівельний фонд); 50.оо дол. Трейсі і Кайл Санд з нагоди хрестин сина
Марка Юрія. На Патріярший собор в Києві: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Всім
жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(9): в намірі Марії Романків
Вівторок(10): + Галина, Стефанія, Марія, Микола, Михайло і Стефан - Дона Кучер
Середа(11): 5:45 вечора Свята Літургія Передшеосвячених Дарів
Четвер(12): 7:00 година вечора за пок. Івана Кухаришиного - Дружина Стефанія
П’ятниця(13): 9:00 година ранку Свята Літургія Передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(14): + Андрій і Марія Жмурки - Легатова
ЖЕРТВИ.

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

Святий Євангелист Марко розповідає нам сьогодні про одну подію, що
сталась у Капернаумі, де Христос дуже часто проповідував, перебуваючи в
домі тещі св. Петра. Ось до нього принесли спаралізованого і, глянувши на
нього, Христос сказав: “Сину, відпускаються тобі твої гріхи“ (Мр.2,5). Коли ж
фарисеї думали лукаве в своїх серцях, Христос сказав до хворого: “Встань,
візьми твоє ліжко і йди до свого дому“. (Мр.2,11).
Христос хотів навчити фарисеїв і всіх присутніх, а також і всіх нас, що він має
силу не лише виздоровляти хворих фізично, але має також право і силу
прощати грішникам гріхи, тобто виздоровляти їх хворі душі. І цю владу Він
передав Апостолам, а через них єпископам і священикам, бо через них Він
робить це сьогодні, так як робив це в Капернаумі.
Грішник ніде не знайде спокою сумління й ніщо в світі йому не поможе, хіба
один Бог зробить це в сповіді через свого священика. Коли грішник почує
слова: Я тебе розрішаю від усіх твоїх гріхів, - тоді в його серце входить надія і
спокій, та приходить Божа поміч. Мир душі є Божим даром: і чим частіше
сповідаємось, тим більший мир у нашій душі. Хто живе в мирі на землі,
одержить вічний мир у небі.
Хто добре розуміє й цінить вартість своєї безсмертної душі - повинен часто
сповідатися, щоб не виставляти її на риск. Хтось може бути жертвеним
християнином, щедрим для Церкви й убогих, але це не звільняє його від
обов’зку сповідатися із своїх гріхів, - бо хто не судить себе в сповіді, такого Бог
осудить на своєму суді.

