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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
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ сьогодні пополудні о 2:30 в Домі Української Молоді. Вступ для
дорослих 10.оо дол., для учнів і студентів 5.оо дол, а для дітей до 12 років ступ вільний.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ у слідуючу неділю по другій Святій Літургії. Буде кава/чай і
перекуска. Проситься парафіян прийти на наші річні збори, на яких обговорюємо справи
нашої парафії.
ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНУ ВІД 7-20 СЕРПНЯ 2013 РОКУ З НАГОДИ 1025-РІЧЧЯ ХРИЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ.

Починається в Західній Україні, а кінчається в Києві в новозбудованому Патріяршому
соборі. Кошт від особи (кімнати на дві особи) 2,980.оо дол., а кімнати з односпальним
ліжком 3,680.оо дол. Інформації: Soloway Travel, 3891 Sunset Str., Burnaby, BC, V5G 1T4.
Email: kimberly@solowaytravel.com. Тел. 1-604-430-6789. В паломництві беруть участь всі
наші канадські єпископи.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 500.оо дол. Лі і Ґейл Гайнес за упокій душ і в
пам’ять дідуся й бабці бл. п. Василя і Катерини Стадничуків; 200.оо дол. Анна Лучканич за
упокій душі з нагоди мужа бл. п. Івана; 100.оо дол. Юрко і Олеся Андрийовичі в подяку
Господеві з нагоди 90 років життя мами Олени Луців - Многії Літа! На докінчення будови
Патріяршого собору в Києві: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро
дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ:
Понеділок(11): + Анна Винничук - Леся Максимів
Вівторок(12): за здоров’я Христини - Роман; Середа(13): за здоров’я Євдокії - Віра Л.
П’ятниця(14): + Марія ( 40 днів ) - Зірка Когут; Субота(15): + Ґерта Джуґан - Антон
****************************

“Обвинюй себе самого, або ліпше не обвинюй, але постійно
поправляйся; замало тільки обвиняти себе, треба підбадьорувати себе до боротьби.
Ти впав? Ти тяжко постраждав? Устань, укріпися! Ти ще на арені, вистава ще
продовжується. Чи не бачиш, як багато борців покопані, знову заохочували себе до
боротьби? Тільки не падай добровільно! Ти втихомирюєш того, що відійшов? Багато
більше втихомирюй себе самого. Той дістав прощення гріхів? Але ти, якщо хочеш, не
тільки змиєш свої гріхи, але й будеш мати добрі діла, чого він уже не може. Ми маємо
можливість себе поправляти. Покаяння це велике лікарство, не зневірюйся... Не так
страшно впасти у глибину зла, як упавши, оставатися в нім... Ти впав, дістав стільки
ран? Але нема жодної рани душевної, щоб її не можна злікувати. На тілі багато
таких ран, а в душі ні одної невилічимої, і про ті ми стало журимося, а про ці ані
трохи не дбаємо“.
З НАУК СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО:

СТРАШНИЙ СУД

Ісус Христос говорив про правду про Страшний Суд: “Надходить час, коли всі, хто у гробах,
почують голос Сина Чоловічого, і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя; а ті, що зло
чинили, - воскреснуть на суд“ (Ів.28,29).
І в сьогоднішній Євангелії ми чули, що при кінці світу буде Страшний Суд. Церква навчає, що по
смерті людини її душа стає на особистому суді перед Богом; саме в хвилині, коли її мертве тіло
бальзамують, малюють і прикрашують, її душа радіє або мучиться на другому світі.
Коли ж буде Страшний Суд? Христос цього не сказав. З Його мови можна це пізнавати по деяких
знаках у природі, наприклад, сонце згасне, місяць світитиме криваво, з неба спадуть зорі, буде
великий хемлетрус, море й ріки вийдуть із своїх берегів, з небес спаде вогонь і спалить усе на землі
так, що все життя загине. І тоді ангели покличуть людей на суд. На облаках з’явиться Христос-Суддя
із знаменом хреста, щоб судити живих і мертвих. Буде це той самий Христос, що на землі називав
себе нашим братом і вмер за нас на хресті, але тепер Він буде строгим Суддею, бо час Божої ласки
вже минув і почала діяти Божа справедливість.
Про цю хвилину св. Іван пише у Одкровенні: “Я бачив мертвих, великих і малих, що стояли перед
престолом, і книги відкриті; була відкрита інша книга, що є книгою життя; були суджені мертві з
написаного в книгах, і по ділах своїх“ (Одкр.20,12).
Сьогоднішня ж Євангелія каже, що, найперше, будуть відділені праведники від грішників. І
Христос виявить гріхи всіх, щоб усі переконалися в Божій справедливості. По скінченому суді
Христос, найперше, промовить до праведників, кажучи: “Прийдіть, благословенні Отця мого, і
візьміть у спадщину Царство, що було приготоване вам від створення світу...“(Мт.25,34). І настане
велика радість між святими, а їх щастю ніколи не буде кінця. Тоді Христос промовить до грішників:
“Ідіть від Мене геть, прокляті, в огонь вічний, приготований дияволу й ангелам його...“
(Мт.25,34). Грішники, огорнені смертильним переляком, зачнуть оправдувати себе, мовляв, в час
нашого життя на землі ми ніколи Христа не бачили й не чули Його науки, але проти них свідчитиме
Євангелія, що включає в собі Божу науку й кожний, хто лише щиро бажає, може навчитися з неї, як
треба жити й що треба чинити, щоб на Страшному Суді стати по правиці Христа-Судді.
З великим довір’ям на Божу справделивість писав св. Павло до свого учня Тимотея: “Я боровся
доброю борнею, скінчив біг - віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливости, що
його дасть мені Господь, справедливий Суддя; та не лише мені, але всім тим, що з любов’ю
чекали на Його появу“ (: Тим.4,7-8).
Щасливий, хто може повторити ці слова із св. Павлом, як зближається хвилина смерти. Ми всі
мусимо колись стати на Божім Суді. Нас усіх судитиме Христос-Суддя. І всі маємо скласти одвіт за
свої думки, слова й діла, що ми їх вчинили на землі.
Варто запитати себе сьогодні: де я стану на Божім Суді? По правиці чи по лівиці Христа? І від
відповіді на це питання залежатиме наша доля у вічності. І, з притиском треба сказати, що вона
залежить від нас самих, бо можна сказати, що кожний з нас стане на Страшнім Суді там, де він
сьогодні сам хоче. Ми добре знаємо, що робити і як поступати, щоб заслужити собі на вічне щастя в
небі й почути слова Христові: “Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю
тебе над великим. Увійде в радість пана твого“ (Мт.25,21). /о.І.Н. “ПРОПОВІДІ“/
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