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Вітаємо учсників 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
сьогодні від 3-ої години пополудні. Соборна Панахида
перед хрестом, а потім коротко на гробах покійних.
МАЇВКА - МОЛЕБНІ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ відправляються кожного вечора в місяці травні о
годині 6:30.
МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК НАШОГО ВЛАДИКИ ДАВИДА відбудеться у середу 5 червня в залі
Верховина від години 7:30-9:00 ранку. Вступ 25.оо дол. від особи. Прибуток іде на
пасторальні потеби нашої Єпархії. Квитки можна замовляти на тел. 780-424-5496.
60-ЛІТТЯ СВЯЩЕНСТВА О. ПАВЛА ЛИСАКА відзначиться у суботу 22 червня у церкві Воздвиження
Чесного Хреста при адресі 9003-153 Аве. Неформальне святкування (типу "open house")
відбудеться від години 10:30 ранку до 5:00-ої пополудні. Присутність зголосити на тел.:
780-465-3119.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан:
- Андрій Никифорук, син о. Івана і Лідії Николюк, належить до Української ГрекоКатолицької Церкви, замешканий в Едмонтоні та Марія Балух, доня Степана і Галини
Гіжовської, належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні.
Оповідь 3-я.
ВІДБУДЕТЬСЯ ЗУСТРІЧ з Євгеном Чолієм президентом СКУ у п’ятницю 31 травня о 7-ій годині
вечора в Домі Української Молоді. Буде говоритися про діяльність Світового Конґресу
Українців та про обставини в Україні. Запрошають.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 200.оо дол. Андрій Козак; 100.оо дол. Юрко і
Олеся Андрийовичі за упокій душі мами бл.п. Лідії Андрийович. На Патріярший собор в
Києві: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
ПАНАХИДИ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ:

Понеділок(27): 7:15 вечора (по Маївці) за пок. Василя - Родина Юсик
Вівторок(28): в намірі дародавця - Лілея; Середа(29): за душі в чистилищи - Зірка Когут
Четвер(30): + Антон Джуґан ( 40 днів) - Діти; П’ятниця(31): + о. Михайло Ґураль - Легатова
Субота(1): 12:00 година Свята Літургія з вінчанням.
*******************************
З НАУК СВ. КИРИЛА ЄРУСАЛИМСЬКОГО: “Бережи, прошу тебе, твоє тіло, і знай, що ти із мертвих
воскреснеш, і будеш суджений з цим тілом... Всім людям треба воскреснути, але не для
всіх однакове воскресіння. Всі ми одержимо вічні тіла, але не всі однакові. Праведні
одержать тіло на те, щоб вічно веселитися з Ангелами, а грішні, щоб терпіти вічні муки за
свої гріхи“.

ЗАКЛИК БЛАЖЕННІШОГО ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА ДО МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНСЬКІ РОДИНИ
“Родина, сильна Богом, є силою свого народу“, - твердив блаженний Папа Іван Павло ІІ, а ці його
слова були неначе відгомоном вчення слуги Божого Митрополита Андрея (Шептицького), який в
одному зі своїх послань так писав про християнську родину: “Сміло можна сказати, що щастя і
моральна вартість як кожної людини зокрема, так і цілого народу, а в більшому ще ступені й ціла
будучність його залежить від того, чи якраз цей корінь суспільного життя і ця ділянка людського
життя, в якій скупчуються всі його справи, є здоровий і сильний... Майбутність належить до тих
народів, у яких подружжя є річчю святою, у яких родинне життя є чисте й святе! І у таких народів
легко найти лад і силу. Такі народи з елеметарною силою здобувають собі добробут. А навпаки,
нарід, що його точить рак неморального родинного життя, такий нарід не може не розтрачувати
свого майна, не може не дійти до упадку!“
Сьогодні усім нам слід пригадати, що сім’я, як перозривний і плідний союз у любові чоловіка і
жінки, установлена самим Творцем (пор. Бут. 1,27-28). Священне Писання вчить, що всяке інше
співжиття, особливо між особами одної статі, є важкою зневагою гідності і самої людини, і сім’ї та
важким гріхом супроти Бога-Творця (пор. Рим.1,24-32).
Турбота про християнські сім’ї і захист родинних вартостей є сьогодні особливо важливими,
оскільки ми із сумом спостерігаємо, як у багатьох країнах світу чиняться спроби знівелювати
цінність сім’ї та викривити правду про неї. Ці згубні тенденції не мають кордонів і загрожують також
нашому суспільству. Зокрема, певні групи намагаються за допомогою різноманітних технологій
переконати суспільство приймати або принаймі закривати очі на небезпеку, яку несуть із собою
гомосексуальні зв’язки, котрі вдають і пародіюють “священі подружні вузли“, а насправді є
відвертим запереченням Божого задуму щодо сім’ї та родини. Проте гріх не можна ані толерувати,
ані тим більше пропагувати за посередництвом різних “парадів“. Усі відповідальні за майбутнє
нашої країни, особливо наших дітей, - передусім батьки, а відтак освітні інституції та органи влади
різних рівнів, - мусять пам’ятати про свою важку відповідальність за це перед Богом і народом.
Господь устами псалмоспівця запевняє нас про своє благословення для сім’ї та родини як
спільноти, створеної союзом любові чоловіка та жінки, в якому діти є знаком Божої прихильності і
радістю своїх батьків: “Щасливий кожний, хто Господа боїться і хто Його путями ходить!... Жінка
твоя, неначе лоза плодовита, у середині дому твого. Діти твої, мов парості оливки, навколо столу
твого. Ось так буде балословенний чоловік, що Господа боїться“ (Пс.128,1-4). Церква, як любляча
мати, закликає своїх дітей до вірності Божому законові, до будування особистого, родинного та
суспільного буття на міцній основі Божого Слова і Божої любові.
Пам’ятаючи, що нема християнського життя, нема міцної християнської родини без молитви,
закликаю всю Церкву об’єднатися в ревній молитві до Господа про Боже благословення і опіку для
української сім’ї та родини. Для цього поручаю душпастирям в неділю, 19 або 26 травня, прочитати
цей мій заклик, а після Божественної Літургії спільно з вірними прочитати молитву Митрополита
Андрея та “Отче наш“ і “Богородице Діво“ в наміренні українських родин.
Нехай за молитвами Превятої Богородиці, святого Йосифа - опікуна Пресвятої родини, та всіх
святих нашого народу всемилостивий Господь зішле на наші сім’ї та родини своє небесне
благословення!
+ СВЯТОСЛАВ

