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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.
Сестер Служебниць, які святкуючи свій ювілей, сьогодні іконою
блаженної Йосафати, представлять нам своє Згромадження та засновницю блаженну
Йосафату Гордашевську.
ВЕЛИКОДНИЙ БАЗАР - ПРОДАЖ ВЕЛИКОДНЬОГО ПЕЧИВА в нашій парафії сьогодні по обох Святих
Літургіях. Під час базару буде інформаційе слово, разом з фільмом, про поранених воїнів
України.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ у середу о годині 5:45 вечора і у п’ятницю о 9-ій
годині ранку.
СОРОКОУСТИ у п’ятницю по Святій Літургії Передшеосвячених Дарів.
ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЄКЦІЇ (МІСІЇ) ТА ВЕЛИКОДНА СПОВІДЬ в нашій парафії в цьому тижні у четвер,
п’ятницю і суботу. Реколєкції відбуватимуться вечорами з початком о 7-ій годині. Через усі
дні буде нагода до сповіді. Прохаються парафіяни скористати 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 Католицькому Університеті.
Отець проповідник є вже з нами й ми щиро його вітаємо.
НАСТУПНА НЕДІЛЯ 5 квітня в нашому календарі - це Квітна неділя. Відбудеться освячення і
роздача лози. Прохаємо наших братчиків бути до помочі по обох Св.Літургіях.
ПРАЦЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ під час літнив вакацій - канікулів на цвинтарях нашої єпархії.
Інформації: Марко тел. 780-424-5493, або на mturgeon@edmontoneparchy.com
ЖЕРТВИ на загальні церковні поптреби: 160.оо дол. пожертвовано на похороні бл. п. Василя
Мандзюка; 100.оо дол. Наталка Таланчук за упокій душі мужа бл.п. Константина. Дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(30): + Катерина Ґовда - Леся Мотрук-Вархола
Вівторок(31): + Антон і Марія Рупа - Надя і Михайло Слотюки
Середа(1): 5:45 вечора Свята Літургія Передшеосвячених Дарів
Четвер(2): в намірі Стефанії Воркун
П’ятниця(3): 9:00 година ранку Свята Літургія Передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Субота(4): 7:30 вечора в намірі дародавця
ВІТАЄМО В НАШІЙ ПАРАФІЇ

******************************

“Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо, і правди в нас
немає. Якже ми визнаємо гріхи наші, то він (Бог) - вірний і праведний, щоб нам
простити гріхи наші й очистити нас від усякої неправди. Коли ми кажемо, що не
згрішили, ми чинимо його неправдомовним, і слова його в нас немає“ (1 Ів. 1,8-10).

ПІСТ - ЦЕ ЧАС НА ДОБРУ СПОВІДЬ

В Великому Пості Св. Церква дає нам дуже важливе напімнення, а саме щоб перед
Великоднем відбути добру сповідь. Св. Церква нас вчить, що всі християни зобов’язані
відбути сповідь хоча б раз в рік і ще в випадку свідомо поповнених гріхів. Ми всі
почуваємось однаково перед сповіддю - це не легко. Ми всі відчуваєм невигоду перед
сповіддю. Дехто відкладає і відкладає, а воно стає чим раз тяжче, так, що людина і забуває
коли сповідалася і як сповідалася. Щоб відбути добру сповідь, треба добре і серйозно
приготовитися, а це значить зробити добрий іспит совісті. Є кілька справ на котрих мусимо
звернути увагу. Перше не порівнювати себе до інших осіб. Одного разу спитали великого
гравця ґолфу, чи він має на думці перемогти свого суперника. Він відповів: “Я ніколи не
граю проти свого суперника. Я граю щоб осягнути щонайкращий успіх. Коли мій суперник
зробить добрий удар, я втішний, а коли він зробить невдалий удар, то я жалую“. Коли
стараємося серйозно вглянути в нашу душу і наше духовне життя, то ми ніколи не
дістанемо правдивого образу нашої душі наколи будемо порівнюватися до інших людей.
Фарисей говорив: “Дякую Тобі, Господи, що я не такий як інші люди“. Ми всі можемо
знайти особу, і порівнюючись до неї, ми маємо відчути моральної перемоги, але це ще не
значить, що воно є так в Божих очах. Коли йдемо до сповіді, викинім думки порівнання до
других людей.
Потім забудьмо про злі вчинки яких ми не поповнили. Пам’ятаймо про митаря і
фарисея, коли вони обидва пішли до храму молитися. Фарисей згадував, що він не є
грабіжник, неправедний або перелюбець. Люди часто міркують: “Я може не такий, яким
повинен бути, але я ніколи не пограбував банку“; “Я може не досить дбайливим чоловіком
або приємною дружиною, але я ніколи не поповни/ла чужоложства“; “Я може не є
стараним батьком, але не моя вина, що так багато є знущання над дітьми“. Так міркуючи не
дійдемо до того якими ми справді є. Найгірша особа в світі може знайти багато речей в
яких вона не провинилася. Отже, готовлячись до сповіді, забудьмо зло якого ми не
поповнили. В сповіді не говорім про свої добрі діла. Про це хай хтось інший говорить.
Фарисей напевно постив і давав десятину, але цим не потрібно хвалитися, особливо ні
перед Богом. Коли йдемо до сповіді то залешім позаді свої добрі діла. Будьмо щирі
супроти себе і чесні і правдолюбцями. Ми всі грішні і ми це добре знаємо. Будьмо відважні
поглянути правді в очі. Є діла яких ми не повинні були зробити, а зробили, а є такі яких ми
повинні були зробити, але не зробили. Будьмо реальними - нам потрібно прощення.
Вдаваймося на милосердя Боже в Св. Сповіді. Молімся як митар: “Боже милостивий будь
мені грішному“. Жалуймо щиро, що нашими гріхами ми образили Бога. Сповідаймося
щиро з своїх гріхів. Ми в сповіді себе обвинувачуємо, а не оправдуємо. Просім проводу або
помічі священика. Признатися в гріхах є спасаючим для душі і також добре для тілесного
здоров’я. Сповідник дає слова потіхи, розради і надії на Боже милосердя. Дає пораду яким
способом можна покращати своє духовне життя. Щирим покаянням і визнанням гріхів, в
сповіді, одержуємо Боже прощення. Одна річ залишається - йти додому виправданим і
лишити гріх.

