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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.
ДОРОГІ Й ШАНОВНІ ПАРАФІЯНИ! З ЗАВТРІШНІМ ДНЕМ УВІЙДЕМО В СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ СВЯТИЙ І ТАЇНСТВЕННИЙ ЧАС НАШОГО ЦЕРКОВНОГО РОКУ. В НЬОМУ БУДЕМО СВЯТКУВАТИ ПОДІЇ
ТАЙНОЇ ВЕЧЕРІ - УСТАНОВЛЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ, СВЯЩЕНСТВА, ГОЛГОФСЬКУ ЖЕРТВУ
СИНА БОЖОГО, ЩО НЕЮ ВІН НАС ВИЗВОЛИВ З ОКОВ ДИЯВОЛА І ОТВОРИВ НЕБО. НЕХАЙ ЦІ СВЯТІ
Й ТАЇНСТВЕННІ ПОДІЇ ЗВОРУШАТЬ НАШЕ ДУХОВНЕ ЖИТТЯ, РОЗБУДЯТЬ ЖАЛЬ, ЩО МИ НАШИМИ
ГРІХАМИ ОБРАЖАЛИ БОЖУ ЛЮБОВ І ЩОБ МИ ЗРОСТАЛИ В ВІРІ В БОЖУ ДОБРОТУ І МИЛОСЕРДЯ
ТА В НАДІЇ В ВОСКРЕСІННЯ З МЕРТВИХ НА ЖИТТЯ ВІЧНЕ.

у вівторок 7 квітня. Богослуження: 9:00 година
ранку Утреня, а Святі Літургії 10:00 година ранку й 7:00 вечора.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ І ОСТАННІ СОРОКОУСТИ у середу 8 квітня о 9-ій годині
ранку.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ проводиться під час Великого посту. Прохаються
шановні парафіяни щедро пожертвувати. Конвертки на цю збірку находяться в притворі
храму.
НАШЕ ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ - ВЕЛИКОДНИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОБІД відбудеться у неділю 26 квітня в
Домі Української Молоді. Вступ: добровільна пожертва, але проситься заздалегідь
зголосити свою участь. При вході є пані, які готові Вам в цьому помогти.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 150.оо дол. Михайло і Катерина Міхалики за
упокій душ Петра, Катерини, Михайла і Юлії; На квіти до Божого Гробу: по 100.оо дол:
Петро і Марія Кузьові, Маркіян і Анна Крупи з дітьми, Ярослав і Ольга Воротили; 50.оо дол.
Михайло і Катерина Міхалики; 20.оо дол. Анна Бойкевич. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(6): + Катерина Ґовда - Никола Зубрицький
Вівторок(7): Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Богослуження: 9:00 година ранку
Утреня, а Святі Літургії 10:00 ранку та 7:00 година вечора.
Середа(8): 9:00 година ранку Свята Літургія Передшеосвячених Дарів і Сорокоусти.
Велекий Четвер(9), П’ятниця(10) і Субота(11): Порядок Богослужень на Великодний час
*****************************************************************************
СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
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Дорогі Брати і Сестри у Христі!
Світле проголошення Христового Воскресіння, позначує найбільш радісну подію в
людській історії. В часі Воскресної Утрені ми є сповнені силою Божої ласки, яка спонукує
нас відкрити все ясніше значення життя: людського життя. “Прийдіть, пиймо пиття

нове...нетління джерело, що із гробу видало Христа, в ньому ми утверджуємося.“ У цей
день наш світ є переображений; ми стоїмо з апостолами на горі Тавор і втішаємося
переображеним Господом, який навчає нас, що смерть є переможена, диявол є
побіджений!
Цей радісний день, цей новий день, цей празник празників наповнює нас новою надією,
що наші земні випробування минуть, що наше терпіння є дочасне. Цей новий день, який
ми одержуємо через хрест і гріб, пригадує нам, що навіть зло несправедливости і війни
мине. Помимо усіх страхіть з якими зустрічаються наші брати і сестри в Україні, у цей
пасхальний день вони також співають ці радісні стихири Воскресної Утрені й вони також
досвідчать перемогу любови над ненавістю, правди над неправдою, життя над смертю!
“Воскресення дернь“ і ми переходимо від смерти до життя. Сьогодні, “очистьмо почуття і
побачимо Христа, неприступним світлом воскресення сяючого.“ Сьогодні ми пізнаємо
життя - у повноті! Однак сьогодні, ми, що живемо на землі також молимося, “сподоби
чистим серцем Тебе оспівувати і славити.“ Наші серця мають стати чистими, бо як жінки
мироносиці ми є покликані нести правду Нового Життя у світ, який живе у тіні смерти; у світ
який дуже часто забуває про силу Христового Воскресення. Ми, повинні стати свідками
нашого переходу через хрест до Життя. У багатьох країнах, нажаль, сьогодні в ім’я
мильного розуміння милосердя відкрили можливість лікарям помагати недужим
поповнювати самогубство. У цей день Господнього воскресіння наші парохіяльні спільноти
і кожний із нас поодиноко, є покликані роздумувати над життям, що дарує нам Христос і
над Його любов’ю. Ми є покликані перемогти культуру смерти, приймаючи життєдайну
правду християнського милосердя. Слово милосердя означає, (як навчає нас латинське
слово - вміти співстраждати), тобто бути з’єднані із особою яка страждає. Отож, ми є
покликані, щоб просякнути християнською радістю, яка проповідує високу вартість
людського життя, і що ми є залежними одні від одних. Сьогоднішний празник знов у
підтверджує нашу постанову із відкритими руками зустрічати тих, які попали у розпуку,
щоб вони змогли поново відчути радість життя у Христі Господі! Ми пригадуємо світові про
Невинного Спасителя, який “ставши чоловіком, страждає, як смертний, і стражданням
зодягає смертне в красу нетління“. Отже, ми “повсякчас благословляючи Господа,
оспівуємо воскресіння Його, бо перетерпівши розп’яття, Він смертю смерть розрушив“.
Ми є носіями цієї великої радости, цієї доброї новини, бо “Пасха красна, Пасха Господня,
Пасха, Пасха всечесная нам засіяла; Пасха радісно друг друга обіймім“!, щоб разом ми
могли заспівати: “Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим що в гробах,
життя дарував“.
Благословення Господнє на Вас!
У Христі Господі, єпископи Української Греко-Католицької Церкви в Канаді.

