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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.
Святкування Страсного Тижна і Великодня, в нашій парафії, відбулися на високому
духовному рівні. Парафіяни, приготовані дуже гарними та на високому духовному рівні
науками під час реколєкцій, яких виголошував о. д-р Тарас Барщевський професор
Українського Католицького Університету зі Львова та численною великондою споівідю,
учащали на богослуженнях Страсного Тижня, а співом дуже гарно та вміло провадили
наші дяки. На сам Великдень було велике число учасників богослужень, яких числа
неможливо знати, а Святе Причастя прийняло поверх 700 осіб, а число пасок напевно
первищело всі дотеперішні рекорди. Це все показує, що в нашому місці та в його
околицях зростає число вірних, які вшановують свята по юліянському календарі. Нам
треба з цим рахуватися. Богослуження Великої П’ятниці та Великодня очолив наш
Владика Кир Давид, а співслужили парох о. Антон Тарасенко, сотрудник парафії о.
Данило Куць, проповідник реколєкцій о. Тарас Барщевський і гість з Отави о. Дем’ян
Дутка ЧСВВ. Частину Воскресної Утрені та Святу Літургію співав наш гарний парафіяльний
хор. Всім нам треба, передовсім, скласти подяку Господеві, який дає нам можливість
славити Його святе Ім’я нашими недостойними устами. Щасти нам Боже! Слава Тобі
Господи!
ЗАСІДАННЯ членкинь Марійської Дружини відбувається сьогодні по 2-ій Святій Літургії.
ЗАСІДАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ відбудеться у вівторок 21 квітня о 7-ій годині вечора.
Прохаються члени Ради прибути на засідання.
НАШЕ СВЯЧЕНЕ - ВЕЛИКОДНІЙ ПАРАФІЯЛЬНІЙ ОБІД відбудеться у наступну неділю 26 квітня у Домі
Української Молоді о годині 1:30 пополудні. Вступ: добровільна пожертва. Бажаним було б,
щоб заздалегідь зголоситися. При вході до храму є аркуші паперу червоного кольору на
яких можна записатися на свячене, щоб господині бііль-менше знали скільки нас буде. В
програмі виступають учні нашої рідної школи, а буде висвітлення інтрев’ю нашого
Патріярха Святослава з нагоди Великодня.
“ЄПИСКОПСЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК“ (очевидно з участю нашого Владики) відбудеться 3
червня від 7:30 - 9:00 години ранку. Квитки 25.оо дол. від особи можна купити в
єпархіяльній канцелярії тел. 780-424-5496, або chancery@edmontoneparchy.com.
ПАНАХИДИ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА неділями 3 і 10 травня від 3-ої години пополудні. В цьому
році перше (3-го травня) північна (ліва) частина від хреста. Проситься мати це на увазі.
Першу Панахиду відправляємо на гробах наших покійних парохів.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 1,330.оо дол. д-р Андрій Горняткевич на новий
павук; 330.оо дол. Степан Пованда; 250.оо дол. Анна Хохла з дітьми за упокій душі мужа і

батька бл.п. Юрка; по 200.оо дол.: Ірина Коломийчук за упокій душі мужа і батька бл. п.
Ярослава, Галя Цар за упокій душі мужа і батька бл.п. Дениса, Андрій Козак і Cybal Finance;
150.оо дол. Іван і Осипа Телєги; 100.оо дол. Ярослав і Оьга Воротило. На квіти до Божого
Гробу: по 50.оо дол.: Ольга Тимкевич і Іван і Осипа Телєги. На Патріярший собор: 200.оо
дол. д-р Богдан Медвідський. Всім жертводавцям щира подяка.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(20): + Катерина Ґовда - Ґері і Санда Леськові
Вівторок(21): + Ірина Ґураль - Анна Лучканич
Середа(22): 6:30 вечора за пок. Віру і Михайла - Марія Сильвестер
Четвер(23): + Ганна - Наталя Тищук;
П’ятниця(24): Свята Літургія не відправиться
Субота(25): в намірі дародавця - Джін Крос
**************************************

Релігія і віра є найважливішою справою людини на світі. Вірою ми пізнаємо
Бога, а знання Бога є найбільш вартісною річчю в світі та найкращою поживою
нашої душі.
Без віри і знання Бога людська душа є неспокійна, бо немає відповіді на
найважливіші питання життя. Життя безвірної людини подібне до
подорожнього, що блукає в темряві і спотикається на кожному кроці.
Людина без віри не має високої цілі в житті, потіхи в нещасті, ані надії в
годині смерти. Вона не знайде тривалого щастя на землі, бо тут його немає.
Речі, за якими гоняться безвірні люди, не дають їм правдивого задоволення,
бо те, що радувало їх сьогодні, стає безвартним завтра. І так безцільно вони
проводять ціле своє життя та стають з пустими руками над своїм гробом.
У сьогоднішній Євангелії читаємо про св. Апостола Тому, якого не було між
Апостолами, як Воскреслий Христос з’явився їм у замкненій кімнаті, тому він
не хотів вірити в це, аж доки не побачить Його власними очима. Побачивши
Його він сказав: “Господь мій і Бог мій“, а Христос докорив йому за те, кажучи:
“Томо, ти повірив, бо побачив мене; але щасливі ті, що не бачили, а
повірили“.
Ця Христова догана відноситься також і до нас, християн нашого сторіччя, бо
й ми ніколи не бачили Христа в Його людському тілі. Одначе, ми повірили
Апостолам і їх наслідникам, які бачили Його і самі чули з Його уст Його
божественну науку.
Щасливі ті, що не бачили, а повірили.

