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Ч. 22/1946.
Гл. 5.

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
у четвер 13 червня. Богослуження: 9:00 година ранку
Утреня, а Святі Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора.
ПАНАХИДИ НА ЦВИНТАІ СВ. МИХАЇЛА сьогодні від 3-ої години пополудні. Соборна Панахида
перед хрестом, а потім на гробах покійних. Сьогодні ліва сторона від хреста.
ЗАСІДАННЯ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ у вівторок 11 червня від 7-ої години вечора. Останнє засідання
перед літними вакаціями.
60-ЛІТТЯ СВЯЩЕНСТВА О. ПАВЛА ЛИСАКА відзначиться у суботу 22 червня у церкві Воздвіження
Чесного Хреста, при адресі 9003-153 Аве. Молебень о годині 11:30, а по Молебні
неформальне прийняття (типу "open house") триватиме до 5:00 пополудні. Проситься
зголосити свою присутність на тел.: 780-465-3119.
СВЯТО ВОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА

МАТИ НА УВАЗІ:
СОБОРНА ПАНАХИДА НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА

за всіх поляглих героїв і героїнь Українського
народу на Зелені Свята 23 червня о 3-ій годині пополудні.
ПЕРШЕ УРОЧИСТЕ СВ. ПРИЧАСТЯ дітей нашої парафії на Зелені Свята під час першої Св. Літургії.
ЯК ЛІТОМ ОДЯГАТИСЯ ДО ЦЕРКВИ? Літом легко одягаємося. Треба мати на увазі, що в церкві
треба бути одягненим гідно Божого дому. Треба розрізняти “легке одягнення“ від “надтого
відкриття тіла“. Літом також виїжджаємо на відпочинки. Мати на увазі, що наші
парафіяльні видатки не мають відпочинків.
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.
ТАБІР ДЛЯ ВІВТАРНИКІВ від 5-10 серпня над Голубним озером (Pigeon Lake).
СТУДІЙНІ ДНІ ІНСТИТУТУ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО в цьому році відбувається в Едмонтоні від 5-7
липня. Інформації: www.edmontoneparchy.com або тел. 780-424-5496. Також літний
інститут метроп. Шептицького в цьому році відбувається в Едмонтоні від 9-20 липня.
Інфорамції: Julie Daoust jdaoust@ustupaul.ca тел. 1-800-637-5859 ext. 2332, або 1-613-2361393 ext. 2332.
OПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан: Олександр Николай Лазурко, син
Маркіяна і Галини Федьків, належить до Української Греко-Католицької Церкви,
замешканий в Едмонтоні та Зоряна Когайкевич, доня Ігоря і Оксани Гладій, належить до
Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь 1-а.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 200.оо дол. Катерина Ґовда в 5-у річницю смерти
мужа, батька, дідуся і прадідуся бл.п. Якова. На квіти: 50.оо дол. Микола Зубрицький. На
Патріярший собор в Києві: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Щиро дякуємо.

Понеділок(10): + Антон Джуґан - Євген Джуґан
Вівторок(11): за душі в чистилищі - З. Когут. Середа(12): + Деннис Цар - Павліна Тобейчик
Четвер(13) Свято Вознесення. Богослуження: 9:00 Утреня, Сл. Божі 10:00 ранку і 7:00 вечор
П’ятниця(14): в намірі дародавця - Елейн; Субота(15): в намірі дародавця - Лілея
*******************************
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ:

ПЕРША ЗАПОВІДЬ - ВІРА Й ЛЮБОВ

Бог - любов. Людина - об’єкт Божої любови. “Любов’ю вічною полюбив я тебе“ (Єр.31,3) говорить Господь Бог; живий Господь, любить життя. І життя творить. Хто любить, знає Бога, той у
Бозі і перебуває. Людина створена на образ й подобу Божу... Тому вона спосібна пізнавати й
любити Бога. І життя кохати. Любити Бога всім серцем, безкорисно, людині трудно. Тільки Бог
любить даром. Тож дає людям нагороду за любов. Колись обіцяв Бог людям землю, добробут,
життя за збереження заповідей. Тепер обіцяв ще й життя вічне. Трудність людині любити Бога ще й
тому, що Бог наш невидимий, святий, недопорівнання. А воно трудно любити особу, якої не
бачимо. Це та любов надприродна, вона влята Святим Духом у наші серця у Хрещенні. Так то Бог
дає любов, аби люди могли його любити. Хоч Бог невидимий для очей, зате віра дає запоруку й
доказує, що Бог є і любить всіх людей і то таких яких сотворив. Наша любов саме в тому: вірувати,
що Бог любить. Доказ, що Бог любить потрійний: Створення - відкуплення й життя вічне, яке нам
Бог дає, з ласки даром, як вияв любови.
Колись у Ст. Заповіті так Бог усвідомлював людей про Його любов: Я Господь, Бог твій, що вивів
тебе з Єгипетської землі, з дому неволі. Ви колись не народ, а тепер мій народ, я вас собі придбав.
Я - Господь, Бог ваш... Так-то після створення - визволення був найбільший доказ любови Бога до
вибраного Народу. А в Новому Завіті ту саму заповідь так висловлюється: Я Господь, Бог твій,
Творець, Вседержитель, - так тебе полюбив, що Сина свого Єдинородного дав... А Син мій так
тебе полюбив, що став людиною; вмер і воскрес, відкупив тебе з неволі Сатани, гріха й пекла, і
життя вічне тобі дає...
Перша заповідь вимагає віри у єдиного Бога Творця, Отця, Вседержителя. Вірити, це визнавати,
що Бог то - Він Бог. Бог є Богом. Така віра це адорація. Адорувати Бога йому єдиному покланятися; а
хто покланяється Богові молиться так: “Боже ти мій Бог, мій Отець, я людина, твоя дитина,
сотворіння. Потребую тебе...“ Богові служимо, коли його волю виконуємо, живемо похристиянськи. Тож силою першої заповіді люди знають, що “без Бога, ані до порога“. Тож живуть
вірою; а віра нам потрібна, як очі, як світло, люблять, а любов, як тепло. Поклоняються - визнають,
що Господь то Він Бог. Йому служать, - тобто, живуть так як Христос навчив. Зберігають заповіді.
Тим-то віра починається: спочатку маленьке світло, вона росте, маліє, або нидіє. Віру плекається
наукою релігії. Її тратимо, коли йдемо за пожадливістю світу. Сьогодні як ніколи спокуса зійшла на
світ, аби випробувати всіх жителів землі. Тож чуваймо й молімся. Пильнуймо себе, - каже Христос.
Бачивши зло, відступства від віри, молімся, як було апостоли молилися: “Господи, збільши в нас
віру“ (Лк.17,5). Любов супонує віру. Воно треба себе запитувати: “Хто мій Бог? Мій бог є то, що я
понад усе люблю! Кого я люблю, про нього думаю, на нього пам’ятаю. Тож пам’ятаймо на
присутність Христа Господа. “Отож я з вами по всі дні аж до кінця світу“ (Мт.28,20) - каже Христос.
Бог наш небесний Отець. Він початок і кінець і мета наша. Любов платиться любов’ю. Тож любім
Господа Бога нашого всім серцем. Бога любимо, коли любимо людей, наших ближніх, свій нарід, тоді й Бога любимо. “Хто ненавидить брата свого, той не любить також Бога“ (1Ів.4,20). Золоте
правило: “Не роби другому того, що тобі не миле“. /“Сила Хрищення“/

