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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.
відбуваються сьогодні по 2-ій Св. Літургії. Парафіяни, яким
можливо, повинні бути на річних зборах бо на зборах обговорюємо наші парафіяльні
справи.
ПОКЛОНИ (великопосне покутнє богослуження) у середу від години 5:30 вечора.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ І СОРОКОУСТИ у п’ятницю від 9-ої години ранку.
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.
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у наступну суботу 28 березня. Закликають до помочі. Потрібна
поміч мужчин.
ВЕЛИКОДНИЙ БАЗАР - ПРОДАЖ ВЕЛИКОДНЬОГО ПЕЧИВА в нашій парафії у наступну неділю 29
березня по обох Св. Літургіях. Під час базару пані Надя Вархола буде мати слово з фільмом
про відвідини поранених воїнів в Україні.
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
блаженної Йосафати гостить в кожній країні світу, де находяться сестри Служебниці. В 2015
році ікона находиться в Канаді, в цьому місяці березні є в Альберті в нашій єпархії, а у
наступну неділю 29 березня буде в нашій парафії під час обох Св. Літургій. Сестри, під час
Літургії, матимуть слово про блаженну Йосафату та свій ювілей, а ми матимемо нагоду,
через ікону, вшанувати нашу українську блаженну Йосафату.
МАТИ НА УВАЗІ!! ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЄКЦІЇ (МІСІЇ) ТА ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ в нашій парафії у четвер,
п’ятницю та суботу - 2, 3 та 4 квітня. Реколекції відбуватимуться вечорами з початком о 7-ій
годині. Через усі дні реколєкцій буде нагода до сповіді. Прохаються парафіяни
скористатися з цієї нагоди, вислухати наук та висповідатися перед святом Пасхи. Науки, під
час реколєкцій, виголошуватиме о. д-р Тарас Барщевський, професор біблійних наук в
Львівському Українському Католицькому Університеті.
ПРАЦЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ. Під час літниx вакацій є нагода пацювати на цвинтарях нашої єпархії.
Інформації можна отримати від Марка на тел. 780-424-5493, або на
mturgeon@edmontoneparchy.com.
ПОТРІБНА ДВОМОВНА (УКР-АНГЛ.) НЯНЬКА тут у Едмонтоні для 12-місячної дитинки від
понеділка до четверга від 8-ої години ранку до 2-ої пополудні. Інформації на тел. 1-403437-9845, або на oksanamykola@gmail.com.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ

На загальні церковні потреби: 200.оо дол. Анна Лучканич за упокій душі мужа
бл.п. Івана. На світло до Божого Гробу: по 100.оо дол. Анна Лучканич і Гелена Папуга. На
сиротинці: 100.оо дол. Христина Колач. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(23): в намірі Лесі Максимів-Стрілець
Вівторок(24): + Катерина Ґовда - Леся Мотрук-Вархола
Середа(25): + Анна Микуляк - Марія Николюк
Четвер(26): + Анна - Оксана і Андрій Тарнавські
П’ятниця(27): 9:00 ранку Свята Літургія Передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(28): + Микола, Марія і Василь Слотюки - Михайло і Надя Слотюки
ЖЕРТВИ.

***************
КОРОТКО ПРО БЛАЖЕННУ ЙОСАФАТУ ГОРДАШЕВСЬКУ

У наступну неділю будемо мати нагоду вклонитися іконі блажженної Йосафати, тож
пригадаймо собі вкоротці про її життя.
Сестра Йосафата-Михайлина Гордашевська народилася 1869 року у Львові. Вже змалечку
ревнувала до духовного життя. Бувши 18-річною Михайлина побувала на реколєкціях о.
Єремії Ломницького ЧСВВ, який став її духовним дорадником. 1892 р. разом із о. Єремією і
о. Кирилом Селецьким сестра заснувала першу активну спільноту чернець у Українській
Грерко-Католицькій Церкві - Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії.
При черницьких обличинах прийняла ім’я Йосафата на честь великого українського
священомученика. Сестра Йосафата прищепила черницям новоствореного згромадження
глибоку любов до народу, серед якого сестри мали звершувати своє служіння. У своєму
короткому житті вона перенесла багато страждань через непорозуміння, наклепи, гордість
інших. Померла сестра Йосафата на 49 році життя в ніч перед празником Благовіщення
Пресвятої Богородиці. Прийняла смерть у важких болях, які приносила страшна хвороба туберкульоз кісток.
Сестра Йосафата була особою глибокої молитви і водночас правдивої ревності у служінні
ближнім. Вона зуміла поєднати в одне горіння любові глибоке молитовне життя і невтомну
працю для людей, і цим вказала на новий спосіб служіння у нашій Церкві: контемпляцію і
дію - любов до Бога і любов до ближніх, особливо до стражденних і духовно занепалих.
Невтомне і жертовне служіння сестри Йосафати своєму народові народжувалося із її
постійної злуки з Богом, який був для сестри силою і розрадою у життєвих труднощах.
Її молитви несуть надзвичайну живу духовність, яка є актуальною і сьогодні.
Молитва сестри Йосафати:
О, Ісусе, який є життям душ, учини, щоб моя душа в Тобі, для Тебе й через Тебе жила;
нехай вона про Тебе думає, про Тебе говорить, для Тебе ділає, нехай Тебе шукає, до
Тебе стремить і з Тобою нехай з’єднається. Ісусе, будь єдиним джерелом і ціллю мого
життя. Бо Ти моя мудрість, сила і потіха, моє слово, щастя і скарб тут і у вічності.
О, Христе! Ти жив серед людей, працював і терпів разом з ними. Так само і я в усіх моїх
справах бажаю лише того, чого бажало Твоє Пресвяте Серце.
/“Роздумування і молитви сестри Йосафати“/

