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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
сьогодні від 3-ої години пополудні. Соборна Панахида
перед хрестом, апотім коротко на гробах покійних. Сьогодні ліва сторона від хреста.
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 потреби 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 Херста при адресі 9003-153 Аве. Неформальне святкування (типу "open house")
відбудеться від 10:30 ранку до 5:00 пополудні. Подячний Молебень о 11:30 ранку.
Проситься зголосити свою присутність на тел.: 780-465-3119.
ЛІТНІ ТАБОРИ НА ЄПАРХІЯЛЬНІЙ ОСЕЛІ НАД ОЗЕРОМ ВАБАМУН. Діти від 7-14 років від 14-27 липня.
Молодь від 13-18 років від 29 липня до 2 серпня. Інформації: Email: oselia.camp@gmail.com,
тел.: 780-424-5496 або 780-446-1061. Потрібні платні помічники і добровольці.
ТАБІР ДЛЯ ВІВТАРНИКІВ від 5-10 серпня над Гoлубним озером (Pigeon Lake).
СТУДІЙНІ ДНІ ІНСТИТУТУ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО в цьому році відбуваються в Едмонтоні від 5-7
липня. Інформації: www.edmontoneparchy.com або на тел. 780-424-5496.
ЛІТНИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО також відбудеться в Едмонтоні від 9-20 липня.
Інформації:Julie Daoust jdaoust@ustupaul.ca тел.: 1-800-637-6859 ext. 2332, або 1-613-2361393 ext. 2332.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 250.оо дол. Галя Цар у 40 днів смерті дорогого
мужа і батька бл. п. Дениса Царя; 200.оо дол. в день шлюбу Микола Совтус і Вікторія
Деліцой; 100.оо на будівельний фонд д-р Богдан Медвідський. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ:
Понеділок(3): + Йосафат Аронець - Ксеня;
Вівторок(4): в намірі дародавця - Елейн; Середа(5): Свята Літургія не відправиться
Четвер(6): в намірі дародавця - Ловел Ґордон; П’ятниця(7): в намірі дародавця - Лілея
Субота(8): 9:00 ранку на кінець навчального року в рідній школі
***********************************
ПАНАХИДИ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА

ЗАПОВІДІ - ЗАКОН ЖИТТЯ

“Додержуй заповіді, і будеш жити“ (Прип.7,2). Заповіді для життя й здоров’я. Хто їх

заховує, ними і житиме. Заповіді, - правило життя. Вони нормують відношення людини:
- До Бога, це той принцип побожности. Як соняшник хилиться в сторону сонця, так три
перші заповіді, кажуть людині, як вона має відноситися до Бога, джерела життя, миру й
забезпеки.

- До себе самого. Тут застосовується вроджену соромливість. Сором монтує людину в її
нутрі. Це принцип персональності і людяності. Людина без соромливости, торба без дна.
Безстидна. Соромливість допомагає зберігати шосту заповідь. Ця заповідь каже, як треба
шанувати своє тіло. І як виховувати вроджену сексуальність.
-До людей і до всього живого й потрібного до життя. Тут застосовується християнське
милосердя. Всі решта заповідей кажуть нам як слід відноситися до родичів, до життя й
здоров’я, до майна, як дбати про добре ім’я ближніх, не пожадати, ані не завидувати. Всі
Божі Заповіді людям вроджені. З природи людина знає, що добро, а що зло. Голос
сумління підказує, що слід робити, а що уникати. Це той закон природний. Той закон
заховують також погани, тим законом природним жили люди від Адама до Мойсея. Бог з
любови для людей ще й проголосив, закон-заповідей і пов’язав їх із Завітом заключеним
через Мойсея з народом. З наказу Божого Мойсей записав заповіді для нашої користи, аби
могли їх розважати й знати, що Бог хоче від людей. Заповіді важні для життя. Вони оті
природні й перші правила доброго виховання, поведінки, людяности, здоров’я, забеспеки.
“Закон Господній - досконалий: він оживлює душу. Засвідчення Госпопднє - вірне: воно
навчає простих. Господні Заповіді - праві: вони радують серце. Веління Господнє, ясне:
воно просвічує очі“ (Пс.19,8-9). Старозавітні побожні в них знаходили життя, світло, науку й
радість. А насолода, їхня була: “день і ніч розважати закон Божий“. Закон Божий не
гнітить людину, він норма життя, миру і здоров’я. Він теж “ярмо й тягар“ оскільки заповіді
проти людських пожадань, зажерливості, свавілля, гордости й самолюбства. Хто їх
приймає, ними руководиться, вони йому дуже помагають. І ярмо стає миле, а тягар легкий
- впивняє Христос. Вони бо правила життя, здоров’я й гідности людини.
Заповіді це вияв доброзичливої волі Божої. Вони колись виховували людей і
приготовляли до Христа і так люди їх заховуючи вижидали Христа. А Він прийшовши
доповнив Закон. Так-то Христос є “сповнення“ Закону. Заповіді - це виразна воля Божа. У
них є все те, що Бог хоче від нас. Вони вияв Божого милосердя. А заховання їх вияв любови
людей до Бога.
“Перебувайте в моїй любові, - каже Христос - а в моїй любові будете перебувати, коли
заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця й в його любові перебуваю“
(Ів.15,9).
Велика різниця вивчити заповіді на пам’ять, а ними жити. Люди знають все те, що
заповідається, але як живуть? Хто сьогодні питається то чи те згідне з волею Божою? Чи є
після заповідей?
Релігія вимагає знання. Знати правди віри конечно. Треба вчитися катехизм. Але важне
ними жити, їх заховувати. Чи вони є нормою твого життя? Чи маєш заповіді в серцю?
Саме знання - це тільки початок. Христос сказав: не слухачі, а виконавці заповідей
спасаються. Христос сказав, що щасливі ті, що слухають і зберігають його слово. Такі люди брат, сестра й мати Ісуса. Ті що зберігають заповіді, як було їх зберігала Богородиця, ті
також блаженні. Саме знання хіба є на збільшення відповідальності, бо такий хто знав, а не
виконував, такий буде тяжче караний, - каже Христос. /“Силоа Хрищення“/

