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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.
відбувається сьогодні в Домі Української Молоді о 2:30 пополудні.
Вступ: дорослі 15.оо дол., учні і студенти 5.оо дол., а діти до 12 років мають вільний вступ.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ відбудуться у наступну неділю 22 березня по 2-ій Святій Літургії.
На зборах обговоруємо наші парафіяльні справи, тому потрібна чим більша участь
парафіян. Прохаємо парафіян, хто б бажав, а має можливість, стати членом парафіяльної
ради, зголоситися до пана Бойчука на тел. 780-472-2889, або до пароха на тел. 780-4777339.
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.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ проводиться у Великому Пості. Конвертки на цю
збірку находяться у притворі храму. Прохаємо шановних парафіян, в своїм можливостях,
щиро пожертвувати.
МАНДРІВНА ІКОНА БЛАЖЕНОЇ 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
блаженної Йосафати гостить в кожній країні світу, де находяться сестри Служебниці. В
цьому році ікона находиться у Канаді, в цьому місяці березні є в Альберті в нашій єпархії, а
в неділю 29 березня буде в нашій парафії під час обох Святих Літургій. Сестри, під час
Літургії, матимуть слово про блаженну Йосафату та свій юв
ілей, а ми будемо мати нагоду, через ікону, вшанувати блаженну Йосафату.
МАТИ НА УВАЗІ! ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЄКЦІЇ ТА ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ в нашій парафії у четвер,
п’ятницю та суботу 2, 3 та 4 квітня. Реколєкції відбуватимуться вечорами з початком о 7-ій
годині. Через усі дні реколєкцій буде нагода до сповіді. Прохаються парафіяни
скористатися з цієї нагоди й висповідатися перед святом Пасхи. Науки, під час реколєкцій,
виголошуватиме о. д-р Тарас Барщевський професор біблійних наук з Львівського
Українського Католицького Університету.
ВЕЛИКОДНИЙ БАЗАР - ПРОДАЖ ВЕЛИКОДНЬОГО ПЕЧИВА в нашій парафії відбудеться у неділю 29
березня по обох Святих Літургіях. Буде нагода купити паску, бабку, вареники...тощо. Під час
базару пані Надя Вархола буде мати слово з фільмом про відвідини поранених воїнів в
Україні.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ

****************************
СВ. ІВАН ЗОЛОТОУСТИЙ: “Знай,

тільки через хрест“.

що не можна інакше осягнути царство небесне, як

на загальні церковні потреби: 1,000.oo дол. Анна Сторощук з нагоди 10-річчя
смерти за упокій душі мужа бл.п. Василя; 500.оо дол. Соня Фіялка з родиною за упокій душі
мужа, батька й дідуся бл. п. Богдана; 250.оо дол. Анна Лібіч з дітьми та внуками, з нагоди
10-ої річниці смерти мужа за упокій його душі бл. п. Миколи; 100.оо дол. Марія Жмурко за
упокій душ бл. п. Андрія і Марії Жмурків. Жeртводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(16): + Іван Лучканич, Марія, Іван, Єва і Іван - Легатова
Вівторок(17): в намірі Марії Микхаїл;
Середа(18): 5:45 вечора Свята Літургія Передшеосвячених Дарів
Четвер(19): + Венедикт Блавацький - Жертводавець
П’ятниця(20): 9:00 година ранку Свята Літургія Передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(21): в намірі Стефанії Воркун
ЖЕРТВИ

*************************
ХРЕСТУ ТВОЄМУ ПОКЛАНЄМОСЬ, ВЛАДИКО, І СВЯТЕ ВОСКРЕСІННЯ ТВОЄ СЛАВИМО“.

У третю неділю посту св. Церква для ободрення і підкріплення нашого духа каже нам в
особливий спосіб почитати св. Господній Хрест. Звідси і назва цієї неділі: Хрестополонна.
Св. Хрест має нам пригадати безконечну Божу любов до нас, Христові страждання задля
нас і наш обов’язок відважно нести свій хрест щоденного життя. До всіх нас промовляє
Христос: “Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе свій
хрест і йде за мною... Хто не несе свого хреста, і не йде слідом за мною - не може бути
моїм учнем“ (Лк.9,23-24,27).
Хрестопоклонна Неділя пригадує нам сильну зброю, що її має кожний християнин у
бородьбі з ворогами за своє спасіння, а тією зброєю є св. Хрест. І якраз цієї неділі Хрест
виступає перед нами, як знамено сили, спасіння, перемоги і тріумфу.
Митрополит Андрей Шептицький у своєму посланні “Про почитання св. Хреста“ так каже
про його почитання у Хрестопоклонну Неділю: “Не можна яскравіше й величавіше
представити суті почитання Хреста, як це представлено у Хрестопоклонну Неділю.
Наш обряд завжди лучить це почитання з почитанням Воскресіння: ’Хресту Твоєму
покланяємось, Христе, і святе Воскресіння Твоє славимо’. Це християнське поняття
хреста. Поза ним християнин бачить славу воскресіння і радости вічного блаженства“.
Для більшої заохоти до почитання і любови св. Хреста часто пригадуймо собі на ті глибокі
думки, що вийшли з уст великого почитателя св. Хреста св. Єфрема Сирина (+373): “Хрест воскресіння мертвих. Хрест - надія християн. Хрест - жезл хромих. Хрест - потіха
бідних. Хрест - скинення гордих. Хрест - надія безнадійних. Хрест - батько для сиріт.
Хрест - потіха для терплячих. Хрест - охоронець для юнаків. Хрест - слава мужчин.
Хрест - вінець для старців. Хрест - невинність для дівець. Хрест - хліб для голодних і
джерело для спрагнених... Тож кладімо животворний Хрест на чоло, на очі, на уста і на
свої груди... Ні на одну годину, ні на один момент не оставляймо Хреста та без Нього
нічого не робім, але чи спимо чи встаємо, чи працюємо, чи їмо, чи п’ємо, чи йдемо в
дорогу, чи плаваємо по морю, чи переходимо ріки - всі свої члени ми повинні оздобляти
животворним Хрестом“.

