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Вітаємо учасників сьогйоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших не
можуть бути з нами. Молімся і за тих, які нехтують сьогоднішнім Богослуженням.
Зі завтрішнім днем починається Велиткий піст. Піст - це час покути й
умертвлення. Мінімальні приписи щодо посту: здержуватися від м’ясних і молочних
страв у першій день посту (23 лютого) і у Велику П’ятницю (10 квітня). Здержуватися від
м’ясних страв у всі п’ятниці і середи посту, не влаштовувати публичних забав з музикою
та танцями й не брати у них участи. Це мінімальні приписи, яких усі зобов’язані
дотримуватись. Радиться до безм’ясних днів ще додати бодай першій та останій
тиждень посту. Не зобов’язані до посту: фізично й умово недужі, матері, які
сподіваються народження дитини, або кормлять дітей грудьми; хто не розпоряджує
вповні своєю особю (в тюрмах, при війську, що живуть в чужих і там кормляться), вбогі,
які живуть з милостині, хто дуже важко фізично працює, які приходять до здоров’я після
тяжкої недуги.
В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ “НЕБЕСНОЇ СОТНІ“ сьогодні, по обох Святих Літургіях, відправиться Панахида.
РІЧНІ ЗБОРИ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ відбуваються сьогодні по 2-ій Святій Літургії.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у середу о годині 5:45 вечора та у п’ятницю о 9-ій
ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю після Святої Літургії Передшеосвячених дарів.
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у наступну суботу 28 лютого. Запрошають до помочі. Потрібна
поміч мужчин.
ІНФОРМАТИВНА ЗУСТРІЧ ЧЛЕНКИНЬ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ відбудеться у неділю 1 березня по обох
Святих Літургіях. Заохочуються шановні парафіянки, які ще не стали членкинями цієї
організацї, прийти на цю зустріч та поінформуватися про Марійську Дружину.
РІЧНІ ЗБОРИ нашого парафіяльного Братства відбудуться у неділю 8 березня по 2-ій Святій
Літургії.
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.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ проводиться у Великому пості. Конвертки на цю
збірку находяться у притворі храму.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 200.оо дол. з нагоди шлюбу Адам і Ніна Павилан.
На квіти: 40.оо дол. Іван і Марія Гайтко. Жертводавцям щиро дякуємо.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ.

*******************************
“Що поможе піст тіла, коли душа є наповнена тисячним злом. Постом
же називаємо не тільки здержність від страв, але щось більше, здержність від гріхів. Без
посту й молитви ніхто не зможе перемогти лукавого. Любімо піст, бо він мати покори“.
СВ. ІВАН ЗОЛОТОУСТИЙ:

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(23): + Андрій, Марія і Весна - Іван і Осипа Телєги

Вівторок(24): 8:00 ранку + Стефан і Текля Чупілі - Легатова
11:00 похорон бл. п. Васил Мандзюка
Середа(25): 5:45 вечора Свята Літургія Передшеосвячених дарів
Четвер(26): 8:00 година ранку за пок. Івана Кухаришина (40 днів) - дочка Марія
7:00 година вечора за покійних в родині Маряна Качмара
П’ятниця(27): 9:00 година ранку Свята Літургія Передшеосвячених дарів і Сорокоусти
Субота(28) + Текля, Петро, Анна, Теодор, Стефанія, Михайло, Тетяна, Іван, Єлена і
Василь - Йосиф і Олена Лепкі
*************************
ВЕЛИКИЙ ПІСТ

З завтрішнім днем вступаємо в час Великого посту, який нас духовно приготовляє до святкування
світлого Воскресіння Христового. Піст - це час коли ми повинні більше молитися, покутувати і віру в
Бога збагачувати. Людина не може жити по Божому якщо не має в собі віру. Втрата віри - це
переважно результат втрати молитви і посту. Св. Письмо нам багато говорить про потребу посту і
покути. “А дисятого дня того самого місяця будуть у вас святі збори: будете вмертвляти
себе....(Чис.2,7). “Давид благав Бога заради хлопця, постив, ходив у волосяниці, вночі ж лежав на
долівці.“(2Сам.12,16). “Даниїл був у жалобі... не їв ніякої вишуканої страви, м’яса, вина не брав
до уст та й не намащувався мастями, доки не минуло повних три тиждні.“ (Дан.10,2-3). “Мойсей
був там з Господом сорок днів і сорок ночей; хліба не їв і води не пив.“ (Вих.34,28). Піст і
здержаність є приємні Богові, але очевидно ні і дияволові, бо диявол не був би спокушував наших
прародичів в земськім раї. В Старому Завіті читаємо як Мойсей і пророк Ілля постили через сорок
днів і овидно вони є приятелями Божими, бо були присутні з Переображеним Христом на Таворі.
Христос, приготовляючись до явного діяння, тяжко постив через сорок днів і ночей. Він почав
проповідувати: “Покайтесь, бо Небесне Царство близько.“ (Мт.4,17). Апостоли і первісні християни
заховували сорокодневний піст як спосіб духовного готовлення до Великодня. Св. Церква
продовжує цю християнську традицію через століття аж до сего часу.
Ціль Великого посту є щоб ствреджувати нашу віру, бути свідомим своїх гріхів і чинити покуту.
Сьогодні люди не дуже радо говорять чи слухають про гріх, бо клич “модерних часів“ є,що все є
дозволене, але без покути і жалю за гріхи нема вічного життя з Богом.
Євангеліє в сьогоднішню Сиропусну неділю дає нам троє правил щодо Великого посту:
Перше: Якщо бажаємо щоб Господь нам простив, то ми маємо прощати другим. Христос також
говорить і про піст.
Другим правилом є піст. Постити скрито, не хвалячись перед людьми. Піст так старий як і самий
людський рід. Тому, що наші прародичі в земськім раї не встоялися в пості, але піддалися спокусі,
то св. Василій каже: “Тому, що ми не постили, ми були прогнані з земського раю, тому даймося на
піст щоб ми могли знову в рай повернутися.“
Наш піст має захопити нашу душу, рівнож як і тіло. Не будемо мати користи з посту якщо будемо і
на далі продовжувати ображати наших ближніх і кривдити їх.
Христос каже, третє правило посту є: збирати собі скарби на небі а ні на землі.Ми маємо ділитися
земськими добрами з тими потребуючими. Ми маємо постити, молитися і покуту чинити бо
“Царство Боже близько.“

