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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.
сьогодні по обох Святих Літургіях. Заохочуються
парафіянки, які не є членкинями Марійської Дружини, прийти на цю зустріч та
поінформуватися про цю церковну організацію.
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.
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.
РІЧНІ ЗБОРИ БРАТСТВА УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ НАШОЇ ПАРАФІЇ у наступну неділю по другій Святій
Літургії. Всі члени Братства зобов’язані бути на зборах.
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, можна зголоситися до пана Володимира Бойчука на тел.
780-472-2889, або до пароха на тел. 780-477-7339.
УВАГА! УВАГА! МІНЯЄТЬСЯ ЧАС! Зі наступною неділею 8 березя міняється час. У суботу, перед
нічним відпочинком, треба наставити годиннки на одну годину вперед.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(2): + Ірина Ґураль - Косовські
Вівторок(3): + Богдан Мацюк - Сім’я Воротило
Середа(4): 5:45 вечора Свята Літургія Передшеосвячени Дарів
Четвер(5): 7:00 година вечора за пок.Катерину Максимів (40 днів) - Родина
П’ятниця(6): 9:00 ранку Свята Літугія Передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(7): + Михайло Левита - Дружина Єва
ІНФОРМАТИВНА ЗУСТРІЧ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ

**********************************
БУДЬТЕ БЛИЖЧЕ ДО ІСУСА (Із серії: “У бабусі на колінах“)
Розказують історію про одного юнака, що найнявся на дорожні роботи. Він повинен був
робити дорожню розмітку вручну, бо всі машини були несправні. Першого дня він розмітив
вісім кілометрів дороги, другого - чотири, третього - два, четвертого - тільки один
кілометер. Керівник, що першого дня захопився його роботою, був дуже здивований, чому
продуктивність праці падає. Юнак йому відповідає: “Я виконую що раз менший об’єм
роботи, бо відро з фарбою все далі й далі від мене“.
Якщо бачите, що Вам все важче й важче пробачати, можливо це тому, що не
знаходитесь так близько, як повинні, до серця Господа нашого Ісуса Христа.

ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ

Літургія Передшеосвячених Дарів є одним із найхарактерніших богослужень Великого
Посту. Вона складається з вечірні, до якої було додано обряд причастя. Під час неї не
здійснюють таїнства Євхаристії і вона не містить анафори, яка поминає воскресення Ісуса
Христа, а тому не є повним євхаристійним богослуженням. Євангеліє оповідає, що учні, які
зустріли воскреслого Христа,прямуючи до Емаусу, “впізнали“ Його лише коли “Він був за
столом з ними, взяв хліб, поблагословив, і, розломавши його, дав їм...“ (Лк.24,30). Цей
чин із чотирьох дій, звичайно, є частиною літургії, і на прикладі цього фраґменту з Євангелія
нам зрозуміло, що воскреслого Христа вірні завжди бачать у відправі Божественної Літургії.
Сорок днів Великого посту мають інше значення. Під час Чотиридесятниці, на відміну від
святкуваня Воскресення Христа, наші молитви, піст, вчинки милосердя та покути
ознаменовують сорокарічне блукання ізраїльтян Синайською пустелею на шляху до
Обіцяної Землі. Для християн же воскресіння нашого Господа, яке дає життя у повноті всім,
хто вірить у Христа, є тією “Обіцяною Землею“. Тому з огляду на подібні міркування,
Церкви візантійського обряду сформували інше богослуження, яке “відкрив“ Бог
“невимовних та невидимих тайн“ (молитва перед “Отче наш“). Воно складається з входу із
Чесними Дарами, що були освячені попередньо, а також із причащання вірних. Більшість
Церков візантійського обряду зберігають передшеосвячені Тіло та Кров Ісуса Христа,
сполучаючи освячений хліб із Його Пресвятою Кров’ю. Наша Церква зберігає лише Тіло
нашого Господа, що відповідає древній традиції. Основою для цього може слугувати віра в
те, що поєднання Тіла Христа з неосвяченим вином освячує його.
Служачи Літургію Передшеосвчених Дарів, ми виявляємо нашу віру в Христа, як “хліб
правдивий з неба...(який) з неба сходить і життя світові дає“ (Ів.6,323). Піст знаменує
перехід з Єгипту до Ізраїля Обіцяної Землі. Упродовж своєї мандрівки ізраїльський народ
живився їжею, яка в чудесний спосіб була зіслана з неба. Подібно й ми під час
великопосної мандрівки отримуємо божественну манну, що приносить життя. За словами
Господа: “Батьки ваші манну в пустині споживали, і померли. Це ж - хліб, що з неба
сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер“ (Ів.6,49-50).
Спочатку Літургію Передшеосвячених Дарів служили щодня упродовж Великого посту та у
Страсну (Велику) п’ятницю, але сьогодні за церковним уставом це богослуження служиться
під час Великого посту (Чотиридесятниці) щосереди та щоп’ятниці.
**************************************

“Піст- мати всіх благ, учитель невинности і всякої
чесноти. Піст - це успокоєння наших душ, прикраса старців, наставник молоді,
учитель невинних. Він усякий ріст і пол прикрашує наче діядемою... І вся наша
журба нехай буде про спасіння душі про те, як би нам опанувати тілесні
похоті, доконати справжній піст, є здержливість від зла, тому що в тому якраз
полягає піст... Міра у всьому - це прегарне діло“.
З НАУК СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО:

