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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.
МІСЯЧНІ СХОДИНИ членкинь Марійської Дружини відбуваються сьогодні по 2-ій Святій Літургії
ЗАСІДАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ у вівторок 10 лютого від 7-ої вечора.
СВЯТО ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ: ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА І ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО у четвер

12 лютого. Святі Літургії: 10:00 година ранку та 7:00 вечора.
Богослуження, як
кожної неділі. По обох Святих Літургіях відбудеться благословення свічок.
ЗАВТРА У ПОНЕДІЛОК 9 ЛЮТОГО в програмі української радіо програми на 101.7 WORLD FM о
6:00 ій годині вечора буде повторення нашої парафіяльної різдвяної програми.
ПОСВІДКИ НА ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК. Хто з парафіян бажає мати посвідку за пожертви на
церковні потреби в 2014 році, проситься на малій анкеті, що є в притворі, написати своє
ім’я і залишити в назначеній коробці.
СОРОКОУСТИ (ЗАУПОКІЙНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ) відправлятиметься п’ятницями у Великому пості
(піст починається 23 лютого). Конвертки (жовтого кольору) на Сорокоусти є в притворі
храму. На конвертці написати ім’я, як воно є на книжочці, та разом з пожертвою (10.оо
дол.) залишити в кошичку що є перед іконостасом. Хто не має книжочки з іменами
покійних, проситься написати імена на конвертці разом з ім’ям жертводавця, або написати
на окремому куснику паперу й вложити в конвертку. Хто б бажав мати книжочку з іменами
покійних, проситься написати це на конвертці.
ДЕНЬ БРАТСТВА УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ відзначиться у суботу 21 лютого. 5:00 година пополудні
Св. Літургія в церкві св. Йосафата, а по відправі прийняття в залі Верховина. Більш
інформацій на тел. 780-690-2637, або 780-475-5307.
РІЧНІ ЗБОРИ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ у неділю 1 березня по 2-ій Св.Літургії.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО БРАТСТВА у неділю 8 березня по 2-ій Святій Літургії.
ЖЕРТВИ. На будівельний фонд: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. На Патріярший собор:
100.оо дол. д-р Богдан Медвідський.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(9): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(10): + Григорій і Софія Зиничі - Легатова
+ добр. Ірина Ґураль - Лері Кучмак
Середа(11): в намірі дародавця - Лайл
Четвер(12): Свято Трьох Святителів. Св.Літургії 10:00 ранку та 7:00 вечора
П’ятниця(13): + Олена, Володимир і Ярема Луцьові - Легатова
Субота(14): + о. Михайло і Ірина Ґуралі, о. Микола, Софія,Емілія,Лариса і Роберт - Легатова
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ 15 ЛЮТОГО Є СВЯТО СТРІТЕННЯ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА.

НАВЕРНЕННЯ - ПОКУТА

У Святому Письмі читаємо про покуту: “Не гайся вернутись до Господа, не відкладай з днини на
днину, бо зненацька вибухне гнів Господній, тоді згинеш в годині помсти“ (І Сир.5,7).
Покута за гріхи конечна, бо нею сплачуємо Богові свій довг. Юдейський народ, що покланявся в
Синайській пустині золотому теляті, мав бути знищений дощету, але через покуту Мойсея одержав
від Бога прощення, так що лише вперті й закаменілі бутівники були знищені.
Гріхами нечистоти, ненависти, пиянства, обжирства, лукавства, обмовлювання ближніх,
проклонами, легковаженням недільних Богослужб - обиджуємо Бога. Якщо ми докладно
обрахували б гріхи одного дня, тижня, місяця чи року, то вже нікого з нас не була б на світі, якби
Христос не був умер за нас.
У святих книгах читаємо, що св. Апостол Петро відрікся був Христа, але щиро покутував за свій
гріх. Жаль і покута за гріхи боронять нас перед новим упадком і, послідовно, недостача жалю й
покути веде душу в ще більші гріхи, а це перемінюється в погану звичку. І лише надзвичайна Божа
ласка ноже вирвати з неї грішника. Чи хтось може бути певний, що Бог дасть йому такий великий
жаль? Без жалю немає покути, а без покути немає спасіння. Попасти в якийнебудь гріх не є важко,
але не кожний має однакову силу його позбутися. І хто змалку привик до духу покути, такий легше
може піднестися із свого упадаку. Хто ж не навчився покутувати, такому дуже важко потрапити на
дорогу навернення.
Св. Іван Хреститель кликав: “Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство“ (Мт.3,2), і покута
мусить стати основною чеснотою християнина. Чи може душа наблизитися до Бога, як сумління
свідчить, що маємо ще неспокутувані гріхи? Очевидно, ні! Покута є першим кроком, першим ділом,
яким можемо відновити працю над спасінням нашої душі. Дух покути гартує християнина в
чеснотах, а головно в терпеливості. Чи може хтось бути вирозумілим і терпеливим супроти свого
ближнього, коли він ніколи не пробував серйозно покутувати за свої гріхи? Чи може хтось бути
спокійним у терпіннях і допустах, коли він ніколи не покутував за свої гріхи? Чи може хтось
практикувати чесноти віри, надії й любови, як він не набув чесноту покути? Чи може хтось
вислухати побожно й спокійно св. Літургію і Слово Боже без тієї чесноти? Ніколи! Таке велике
значення має дух покути в житті християнина.
Наша Церква навчає, що якби хтось попав у найважчі гріхи, якби його душа була чорна як болото,
якби йому здавалося, що для нього вже немає рятунку, - то, одначе, він може бути ще врятований.
Блудний син покинув свого люблячого батька і пішов на чужину гріха. Він своїм грішним життям
розтратив усе, що мав. Усе ж таки, опинившись на дні людської нужди, він затужив за своїм
батьком, а змалку набутий дух покути допоміг йому вийти з темряви гріха на світло Божої любови.
З нашого життєвого досвіду знаємо, що згрішити не є важко, але не кожний знайде в собі стільки
моральної сили, щоб виправити гріх і його спокутувати. До цієї чесноти треба нам привикнути
змалку, тому батьки й матері мають велику відповідальність за своїх дітей.
Щодня покутуймо за наші гріхи, бо як не спокутуємо їх на землі, то чого доброго можемо
сподіватися по смерті? Доки ми ще на землі, Бог радо прийме наш жаль і нашу покуту, як батько
прийняв свого блудного сина.
********************************
СВ. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ: “Не

годиться на завтра відкладати свою поправу, бо завтрішній
день непевний. Багато з великими намірами не діждало завтрішнього дня“.

