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НЕДІЛЯ 24 ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 45/1922.
Гл. 7.

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. Помолімся й за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням.
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА І ВСІХ БЕЗТІЛЕСНИХ СИЛ

година ранку й 7:00 вечора.

у середу 21 листопада. Святі Літургії 10:00

БІБЛІЙНІ НАУКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ у четвер 22 листопада від 7:00-ої години вечора.
ВІДЗНАЧЕННЯ 79-ої РІЧНИЦІ ГОЛОДОМОРУ відбудеться у суботу 24 листопада о

годині 12:30
пополудні у Міській ратуші Едмонтону. Заохочуюься парафіяни до участи.
МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА готовить поміч в одязі для Marian Centre. Хто з парафіян в можливості
подарувати вживаний одяг (в доброму стані і чистий), або новий, можна залишити до 25
листопада в підвалі храму. Інформації Стефанія Солтикевич 780-466-3516.
ПАРОХА НЕ БУДЕ ВДОМА ВІД П’ЯТНИЦІ 23 ЛИСТОПАДА ДО СУБОТИ 8 ГРУДНЯ. Пароха заступатиме о.
Павло Лисак. Недільні богослуження відправляться у свій час, як кожної неділі. В день
свята Входу у храм Пресвятої Богородиці 4 грудня буде тільки одна Свята Літургія о 10:00-ій
годині ранку. У випадку потреби священичої прислуги проситься телефонувати до о. Павла
на тел. 780-465-3119. В днях відсутности пароха Бюлетену не буде.
МАТИ НА УВАЗІ:

- Пироги вироблятимуть у суботу 1 і 8 грудня. Прохають прийти й помогти.
-Різдвяний базар в нашій парафії у неділю 9 грудня по обох Святих Літургіях. Безплатно
будуть частувати кавою і солодким, а можна буде купити собі печиво й вареники.
- Рідна школа матиме свій концерт св. Миколая в Домі Молоді у суботу 15 грудня о годині
9:30. Миколай дарує дарунки, але один дарунок по дитині. Дітям, які ще не навчаються в
рідній школі Миколай також роздаватиме дарунки. Батьки, думайте на це.
- Майстерня “дідух“ організується в нашій залі на 28 листопада.
- Католицька молодь з цілого світу з’їжджається 2013 року в Бразилії. Відбудеться зустріч з
Папою. Готовиться група нашої молоді з Едмонтону (треба бути 18+ років). Хто б бажав
прилучитися (треба чим скорше), сконтактуватися з Марією Балух 780-424-3862.
- Передріздвяні реколєкції для дітей 8-12 років. Інформації в Мілі 780-424-5496.
ЗАКЛИК НАШОГО ВЛАДИКИ НА СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ, з метою підтримки єпархіяльних фондів,
відбудеться у четвер 6 грудня в готелі Шато Луї (Conference Centre). Квитки по 150.оо дол.
від особи можна купити в єпархіяльній канцелярії тел. 780-424-5496, або
chancery@edmontoneparchy.com. Також прохають, по спроможності, дещо подарувати на
аукціон.
ЖЕРТВА на загальні церковні потреби: 100.оо дол. Василь Стефанишин за нагоди 40 днів від
упокоєння дружини бл. п. Ірини. Щиро дякуємо.

- Пилипівка - Різдвяний піст починається у середу 28 листопада.

- Паломництво в Україну з нагоди 1025-річчя хрищення Русі-України. Паломництво від 720 серпня 2013 року під проводом наших владик. Закінчується в Київі в новозбудованому
Патріяршому соборі. Інформації: Soloway Travel, 3891 Sunset Str., Burnaby,BC, V5G 1T4.
Email: kimberly@solowaytravel.com. Тел.: 1-604-430-6789.
НАШ ВЕБСАЙТ. Наша парафія має свій вебсайт: www.ukrainianstgeorge.com. Вебсайт є
двомовний й поки що там немає багато ще інформацій, але постараємось, щоб з часом
було в достатку потрібних інформацій. Щиро дякуємо Марії Балух, що створила і опікується
нашим вебсайтом.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(19): + Іван Макар і родина - Легатова
Вівторок(20): + Володимир, Леонія і Степан - Родина Ґрох
Середа(21): Свято Собор Арх. Михаїла. Св. Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора.
Четвер(22): в намірі дародавця - Лілея
Понеділок(10 грудня): + о. Йосиф і Антоніна Мартинків, о. Володимир і Стефанія Стефанів,
о. Мирон і Марта Мартинкові - Легатова
Вівторок(11 грудня): + Василь і Віра Кунди - Легатова
Середа(12 грудня): о. Микола і Софія Вергун, о. Михайло Ґураль - Легатова
Четвер(13 грудня): в намірі дародавця - Лілея; П’ятниця(14 грудня): в намірі дародавця
Субота(15 грудня): в намірі дародавця
********************************
СКІЛЬКИ МАЄШ РОКІВ?
Як ми скористали з часу, подарованого нам Господом? Один військовий капелян питав
під час війни стрільців про їхній вік. “Не знаємо, скільки внас років, але ми відбули стільки
то і стільки то воєнних походів“. Гарна відповідь. Вартість життя мірена не роками, але
ділами, не скількістю часу, але скількістю чинів.
Що ми довершили? Які наші діла?
У похороннім Богослуженню читаємо: “Тільки їхні діла підуть за ними“. Господь буде нас
судити не після скількости років, прожитих на землі, але після того, як ми скористали з тих
років.
Чи години нашого життя є реєстраторами наших вчинків, чи тільки покривають пустку?
Базен кладе в уста однієї зі своїх героїнь: “Я була сіячем тільки пустих зерен“. Яке ж зерно
кидаємо ми у світ: пусте чи повне? А може - не дай Боже - марну полову розсівав вітер із
наших рук? Може замість достойного і корисного руху доброго сіяча, ми виконували лише
рухи без значення!
Та все таки, слава Богу, коли ніколи на близьку ріллю не кинули ми ніодного зерна
кукілю.
/“Світло світу і сіль землі“/
**********************************
“Всім нам треба з’явитися перед судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим,
що зробив, як був у тілі: чи добре, чи зле“ /ІІ Кор. 5,10/.

