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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
о 3-ій годині пополудні за всіх поляглих за волю
України. Заохочуються парафіяни, щоб прийти й помолитися за всіх, які жертвували своє
життя за незалежну й вільну Україну.
ЗАВТРА У ПОНЕДІЛОК СВ. ДУХА Свята Літургія о 10-ій годині ранку. Вечором Св. Літургії не буде.
ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА на пасторальні потреби Святішого Отця Папи, на потреби нашої Церкви в
Україні...... проводиться в цьому місяці. Конвертки на цю збірку є при вході до храму.
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 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 ехт. 2332, або 1-613-2361393 ext. 2332.
ЯК ЛІТОМ ОДЯГАТИСЯ ДО ЦЕРКВИ? Літом легко одягамось. 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.
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 3-я.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 200.оо дол. в день свого шлюбу Андрій Никифорук і
Марія Балух; 100.оо дол. Олександр і Марія Шиш за упокій душі батька бл. п. Михайла
Шмігельського. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(24): Понеділок Св. Духа. Свята Літургія 10:00 година ранку.
Вівторок(25): + Іван і Марія Гапак - Легатова
Середа(26): 6:30 вечора в намірі молодят Олександра і Зоряни
Четвер(27): за здоров’я Сергія - Родина Стрілець
П’ятниця(28): 6:00 вечора за пок. Олександра - Городівські
Субота(29): в намірі дародавця - Лілея
СОБОРНА ПАНАХИДА НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА

***************************

СВ.ІВАН ЗОЛОТОУСТ: “Цілком є справедливе, щоб із семи днів один був присвячений нашому Богові“.

ТРЕТЯ ЗАПОВІДЬ - СВЯТКУЙ СПОЧИНОК

Святість головний атрибут Божий. Святість те саме що й Божество. По-єврейське Святість
“кадош“, тобто інакший. Бог інакший, він недопорівнання, незаступимий. Бог єдиний і
незаступимий у своїм роді. Люди й речі святі настільки, оскільки вони стосуються, чи
віддані для Бога. Все, що належить для Бога, або культу - святе. Так то пророк Ісая називає
Бога: Святий Ізраїля. Так само народ вибраний, Божий, - святий. Св. Павло каже вітати
“святих“, тобто християн. Святість Божа, слава Божа - ці атрибути, означають, що Бог
єдиний, неповторний, незаступимий. Йому єдиному належиться слава, благодарення й
поклін: Він бо є Бог несказаний, незбагнений, невидимий, неосяжний, завжди сущий... Бог
один, Творець, Вседержитель.
Субота по-єврейське “шабат“ і означає відпочинок. Один день на тижні залиши всяку
рабську роботу і відпочивай. Святкувати спочинок, означає залишити всяку буденну
невільничку працю. Провести один день у тиждень для Бога. Це моральний закон.
Релігійна людина мусить кожного тижня один день спочивати для Господа. Християни, які
визнають Новий Завіт, святкують неділю як день Господній. Тим робом дають свідчення
про Христове воскресіння. Наше слово неділя означає те саме, що біблійне “шабат“, - не
ділати, не робити ніякого рабського діла. Ані не клопотатися всякими земськими справами.
Неділя - кусок неба на землі.
Церква пояснює, як саме мається святкувати: “Кожної неділі відвідуй Церкву, спільно
помолитися, брати участь у Євхаристійній жертві (Службі Божій). “Пам’ятай день
святий, щоб святкувати його: шість днів працюй і пороби в них всі діла твої, а день
відпочинковий - свято Господеві Богові твоєму“.
Християнин святкуючи відпочиває і участвує у Службі Божій. Займається добрими ділами,
дбає про своє освячення, виконує діла милосердя, пильнує свого здоров’я. Закон праці,
перший закон даний людині. Бог створивши, поставив людину в саді - порати й
доглядати його (Бут.2,15). А по грісі праця, як покута: в поті лиця твого їстимиш хліб
свій... Хто не працює, - каже апостол Павло, - нехай не їсть.
Потреба спочинку, - це вимога життя й здоров’я. Все, що в русі вичерпується. А людські
живчики, нерви зуживаються. І душа томиться. Вона, немов тупиться. Тож людина
занепадає на дусі, - на силах слабне. На те ніч чергується з кожним днем. Але ночі замало,
треба ще й неділі.
Неділя - спочинок для Господа. Залишити всяке діло, відпочивати. Так святкуючи
спочинок людина набирає нових сил, весела, життєрадісна. В неділю родина йде до
церкви. Тут зустрічається з громадою віруючих. А на Богослуженні душа бодріє, віра
оживляє. Не тільки треба у свято спочивати, а й більше молитися, виконувати добрі діла,
спасати душу. Але як втокмачує Херувимська Пісня, треба відкинути того дня “всяку
житейську печаль“. Забути про щоденні клопоти, справи, безжурно в присутності Бога
жити і життям радіти. Так то свято для Господа буде тим кавальчиком неба на землі.
Мудрі люди мають плян на працю, також собі вміють уплянувати святочні дні, аби вони
не були звичайною рутиною, але дійсною відпругою - корисні для душі і тіла.

