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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 ВІДЗНАЧАТИ 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 Й ЩОБ МИ
ЗРОСТАЛИ В ВІРІ В БОЖУ ДОБРОТУ І МИЛОСЕРДЯ ТА В НАДІЇ В ВОСКРЕСІННЯ З МЕРТВИХ НА ЖИТТЯ ВІЧНЕ.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ І ОСТАННІ СОРОКОУСТИ у середу 4 квітня о 9-ій годині ранку.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ проводиться у Великому Пості. Конвертки на цю

збірку находяться в притворі храму. Прохаємо парафіян, по своїй спроможності, щедро
пожертвувати.
НАШЕ ПАРАФІЯЛьНЕ СВЯЧЕНЕ – ВЕЛИКОДНІЙ ПАРАФІЯЛьНІЙ ОБІД відбудеться у неділю 22 квітня о
годині 1:30 пополудні в Домі Української Молоді. Вступ: добровільна пожертва. Прохаємо
заздалегідь зголосити свою участь. При вході є братчики, які готові Вам в цьому помогти.
ПЕРША СПОВІДь ТА УРОЧИСТЕ ПЕРШЕ СВ. ПРИЧАСТЯ діточок в нашій парафії відбудеться, як і
кожного року, в день свята Зіслання Святого Духа (Зелені Свята) 27 травня під час першої Св.
Літургії. Повідомляємо всіх батьків, які мають дітей того віку (другий клас державної школи),
а не навчаються в рідній школі, щоб, чим скорше, зголосилися до пароха, щоб і їхній дітей
прилучити до групи першопричасників.
НАГОДА НА ПРАЦЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ЛІТНІ ВАКАЦІЇ. Цвинтарі нашої єпархії св. Михаїла і Розе
Гілл оголошують вільні місця праці на згаданих цвинтарях під час літніх канікуль. Зацікавлені
можуть звертатися на: mturgeon@edmontoneparchy.com.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: Ще з заповіту бл. п. Тетяни Бурак 4,782. 13 дол.
Всього разом з заповіту покійної пані Бурак: 44,938,23 дол. Згадайте покійну в Ваших
молитвах. А також це нам пригадує: пам’ятати свою парафію в своїх заповітах. За упокій душі
бл.п. Григорія Процкова: 300.оо дол. дружина Надя і 100.оо дол. Дарка і Роман Луцьові.
200.оо дол. д-р Богдан Медвідський. На квіти до Божого Гробу: по 100.оо дол. Єва Мащак і
Маркіян і Анна Крупи. На сиротинці: 100.оо дол. Христина Колач. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(2): за здоров’я членів Марійської Дружини: Орисі Копилець,
Олександри Пилипів, Ольги Ногас і Осипи Телєга.
Вівторок(3): в намірі дародавця - Джін Крос
Середа(4): 9:00 година ранку Свята Літургія Передосвячених Дарів і останні Сорокоусти
Четвер(5): 9:00 ранку за пок. Михайлину Богонос (40 днів) - Орест
11:00 година похорон бл. п. Софії Гук
7:00 година вечора Страсти – читання 12 Страсних Євангелій
П’ятниця(6) і Субота(7): Порядок Богослужень на Великодній час.

КВІТНА НЕДІЛЯ ПРИНОСИТь З СОБОЮ НОВІ СПОДІВАННЯ

Квітна Неділя завжди приносить з собою нові сподівання. За тиждень буде Великдень і
будемо святкувати найбільше свято в христіянському житті – день Христового Воскресіння.
В Україні це свято є ще більш величаве від святкування тут в Канаді. А воно є величаве тим,
що люди направду довгий час приготовляються до нього. Головним приготовленням є піст.
Поклони, Сорокоусти... пригадують людям цю велику правду в людському житті, що
кожний/а з нас має пораховані дні життя на землі і що кожний/а з нас мусить дати відповідь
за свої вчинки і думки перед Богом. Тому люди масово ідуть до сповіді, миряться з тими з
котрими гніваються, направляють всю кривду, яку води заподіяли обмовами, наклепами чи
крадіжжю. Більшість з людей не їдять м’яса, ні тільки п’ятницями, але цілий піст. Багато
також відмовляють собі інші страви, щоб в цей спосіб відчути хоч трішки того терпіння, яке
переходив сам Христос. І тому, коли вже зближається Квітна Неділя, люди знали, що
кінчається піст і незадовго вони знову будуть святкувати.
В цьому тижні в домах печуть паски, малюють писанки, приготовляються до
благословення їжі в церкві. В суботу чи в день самого Великодня, приходять, щоб
поблагословити паски і іншу їжу, не стільки самі, а приводять з собою дітей і внуків. Можна
подумати, що це весела і приємна нагода зустрітися в церкві разом з іншими. І для тих, що
ходять до церкви щонеділі це є завершення цієї радости з Христовим Воскресінням. Але тут
є і сумний приклад життя. Поміж тих, що часто приходять до церкви, ви зустрінете і тих, що
до церкви ходять дуже - дуже рідко чи зовсім не приходять. І от питання, що їх змусіло
прийти і посвятити паску, коли вони практично не вірять, своїми ділами не свідчать своє
християнське покликання, не вірять у присутність Христа в Пресвятій Євхаристії. Чи паска
(хліб) стала важливішою від самого Христа? Чому батьки приводять дітей до свячення паски,
а не приводять їх неділями до церкви? Тяжко відповісти на ці питання, але є надія, що ці
люди коли-тоді зрозуміють, що Христос нас всіх кличе до себе, щоб ми Його любили, щоб
ми Йому віддячувались за всі ласки, які Він зіслав для нас. Паска – це символ воскреслого
Христа й не може символ бути важливішим від самого Спасителя.
Квітна Неділя – це час останнього приготовлення до зустрічі з правдивим Христом у
Пресвятій Євхаристії. Під час цього тижня ми будемо пригадувати собі про страждання
Христа. Будемо читати Страсні Євангелії, а в п’ятницю буде положення Плащаниці і
Єрусалимська Утреня. Наша Церква цими богатими богослуженнями хоче пригадати нам
скільки жертв Христос витерпів за нас. Він став чоловіком, жив в забутті, був несправедливо
оскаржуваний, бичований, коронований терневим вінцем, а на кінці розп’ятий на хресті за
наші гріхи. Він так багато вчинив за нас, а що ми зробили для Нього? На це питання кожний/а
з нас мусить собі дати відповідь, а окремо під час цього тижня. Бо це саме питання Бог
завдасть нам, коли Він покличе нашу душу на суд, на якому ми будемо нагороджені
небесним царством, або пропадемо на віки у пекельних муках.
******************************
Папа Франциск: «Милосердя є справжньою силою, яка може спасти людину і світ від
того «раку», яким є гріх, моральне і духовне зло».

