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НЕДІЛЯ СВ. ОТЦІВ 1-го ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ В НІКЕЇ

Ч. 23/1946.
Гл. 6.

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
за всіх поляглих за волю України у слідуючу
неділю 23 червня - Зелені Свята о 3-ій годині пополудні. Заохочуються всі парафіяни, щоб
прийти й помолитися за всіх, які жертвували своє життя на незалежну й вільну Україну.
60-ЛІТТЯ СВЯЩЕНСТВА О. ПАВЛА ЛИСАКА відзначиться у суботу 22 червня у церкві Воздвиження
Чесного Хреста, при адресі 9003-153 Аве. Молебень о годині 11:30, а по Молебні
неформальне прийняття (типу "open house") триватиме до 5:00 години пополудні.
Проситься зголосити свою присутність на тел.: 780-465-3119.
ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА на пасторальні потреби Святішоог Отця Папи, на потреби нашої Церкви в
Україні....... проводиться в цьму місяці. Конвертки на цю збірку є при вході до храму.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ - В ДЕНЬ П’ЯТДЕСЯТНИЦІ УРОЧИСТЕ ПЕРШЕ СВ. ПРИЧАСТЯ ПРИЙМУТЬ: Головата
Сара, Гринів Андрій, Куць Іван, Подільський Стефан, Ратушна Катерина, Стефанюк
Данило і Франків Руслан.
ЛІТНІ ТАБОРИ НА ЄПАРХІЯЛЬНІЙ ОСЕЛІ НАД ОЗЕРОН 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 над Голубним озером (Pigeon Lake) від 5-10 серпня.
СТУДІЙНІ ДНІ ІНСТИТУТУ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО в цьому році відбуваються в Едмонтоні від 5-7
липня. Інформації: www.edmontoneparchy.com або тел. 780-424-5496.
ЛІТНИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО також відбувається в Едмонтоні від 9-20 липня.
Інформації: Julie Daoust jdaoust@ustupaul.ca тел. 1-800-637-5859 ext. 2332, або 1-613-2361393 ext. 2332.
ОПОВІДИ.
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 2-а.
ЖЕРТВИ: На загальні церковні потреби: 350.оо дол. Антоніна Антощак в подяку Господеві з
нагоди 94-річчя життя та за упокій душі мужа бл. п. Йосифа з нагоди 25 років від упокоєння.
Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(17): в намірі дародавця - Лілея
Вівторок(18): +Андрій і Марія - Іван і Осипа Телєга;Середа(19) +Марія Зубрицька - Легатова
Четвер(20): 11:00 ранку похорон бл. п. Михайла Шрам
П’ятниця(21): за здоров’я Николи Тищука - Василь Тищук
Субота(22): за покійних Волянських і Шарих - Легатова
СОБОРНА ПАНАХИДА НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА

ДРУГА ЗАПОВІДЬ - ПОЧУТТЯ СВЯЩЕННОСТІ

Христос навчив молитися й просити: “Нехай святиться Ім’я Твоє“, ця заповідь каже “ не
зловживати Божого імени“, - бо воно святе!
Бог людям об’явив своє ім’я, аби ним благословити і на молитві закликати Боже ім’я. Бог явився
Мойсеєві, а Мойсей запитав яке ім’я Боже. А Бог сказав: “Я-Є“. Я Сущий, самобутній. ЯГВЕ. Той, хто
є, Хто все був, Хто є й, Хто приходить - все буде. Боже ім’я - святе. Цеж сам Бог. Він присутність, яка
все готова помогти людині. Я з вами, запевняє Христос.
Бог наш - Бог Живий, Він особа. Він думає, хоче, любить, - знає серце людини. Нам треба
закликати Боже ім’я на молитві. “Вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім’я“ (Ів.14,14), - каже
Христос.
Друга заповідь каже закликати Боже ім’я з почуттям священності. Боже ім’я - святе. Це Бог сам.
Ним не вільно закликати Боже ім’я на потвердження брехні. Бог - Правда, Він все бачить. Знає наші
думки. Бажання, читає здалека. Не вільно божитися - “бігмати“ ім’ям Божим. Не робити жартів, чи
кпин з речей святих.
Друга заповідь каже вірувати у Бога справедливого. Він усе бачить. Усе розсуджує, на серце
зважає. Людина мусить здати рахунок, відповісти перед Богом за всі думки, слова і діла. Хто вірує у
цю правду, виконує Другу Заповідь. В нього дуже розвинене почуття священності, бо він знає Бога.
В нього також дар Св. Духа - “острах Божий“. “Страх перед Господом - це мудрість“ (Іов,28,28).
Премудрість також дар Св. Духа. Хто нею руководиться, надає всьому належну вартість. Такий вміє
віддати Боже, Богові... Ца та сила побожності. Побожність каже як слід працювати, відпочивати, як
жити по-божому велінню. Та шукати всьому Божого уподобання.
Побожності протиставиться - профанація. Вона буває тоді, коли хтось Божі, святі, вічні справи
трактує на рівні з дочасними, земними. Коли надається абсолютної вартості речам матеріальним, а нехтується духовними. Почуття священності заникло в людях, бо не заховують заповідей, бо не
знають Бога. А не знають Бога, бо не моляться.
Профанація, - це гріх матеріалістичний, оте обоження речей світських, а недоцінюється Божі,
духовні вічні правди. А вже найбільший гріх профанації, - це убоження себе, ота еґолатрія.
Як заховувати Другу Заповідь?
- Практикуючи побожність. Побожність - це острах Божий. Хто немає цього дару Св. Духа, того
побожність фальшива.
-Молитвою адорації. По нашому адорувати це покланятися Богові. Адорація це визнання Бога за
Бога, а себе за людину. Хто адорує так молиться: “Боже Ти мій Бог, а я твоя людина. Ти святий Пресвятий, а я грішний“. Так молитися навчив Христос: “Бог - Дух. Ті, що йому поклоняються,
повинні у дусі й правді поклонятися“ (Ів.4,24). Хто ставить поклін, - стає перед Богом, той
молиться: тілом, рухом, усією поставою і тим визнає, що Бог - понад усе! Таке визнання Бога
поклоном тепер заникло. Як ти кланяєшся?... Який у тебе поклін, така твоя віра в присутність
Христа. Свята Церква часто закликає до такої адорації: “Прийдіть поклонімся, припадім до
Христа“. І так: “Голови ваші Господебі приклоніть“.
Суть адорації в тому життєвому переконанні: “Без Бога, ні до порога“. Люди стали безбожні. Одні
заперечують Бога. Інші так живуть немов би Бога не було. А є такі, що встидаються Бога. Про
релігійні справи не говорять. Соромляться побожності. Такі й не зроблять поклону, коли прийдуть,
чи виходять з Божого дому. Все залежить від переконання: Хто твій Бог? Чим є для тебе Христос?
Церква? Та Богу посвячені люди? / “Сила Хрищення“/

