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НЕДІЛЯ 1-а ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА, ВСІХ СВЯТИХ

Ч. 25/1948.
Гл. 8.

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
ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА на пасторальні потреби Сватішого Отця Папи, на потреби нашої Церкви в
Україні........ проводиться в цьому місяці. Конвертки на цю збірку є при вході до храму.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ 7 липня з неділею також відзначатимемо свято Різдва Івана Хрестителя.
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.
Інфорамції: Julie Daoust jdaoust@ustupaul.ca тел. 1-800-637-5859 ext. 2332, або 1-613-2361393 ext. 2332.
ВІДЗНАЧЕННЯ 25-ЛІТТЯ СВЯЩЕНСТВА НАШОГО ВЛАДИКИ КИР ДАВИДА відбудеться у неділю 8
вересня в церкві св. Василія. Св. Літургія о 2:00 годині пополудні, а прийняття в залі св.
Василія о 3:30 пополудні. Інформації тел. 780-424-5496.
ЯК ЛІТОМ ОДЯГАТИСЯ ДО ЦЕРКВИ? Літом легко одягаємось. 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.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: по 200.оо дол. Ігор і Оксана Когайкевичі з нагоди
вінчання дітей Олександра і Зоряни, Володимир Урбан і Родина Славка Патана з нагоди
похорону Славка. На сиротинці: 50.оо дол. Володимир Урбан. Жертводавцям щиро
дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ:

Понеділок(1): Іван і Марія Харевичі - Оксана Луців
Вівторок(2): за покійних в родині - Степан Пованда
Середа(3): за душі в чистилищі - Зірка Когут
Четвер(4): + Марія, Степан і Никола - Катерина Фецуляк
П’ятниця(5): + Дам’ян Наконечний - Легатова
Субота(6): 10:00 ранку за пок. Анастасію - Агата Фецуляк
*******************************

“Діти, слухайтеся в Господі батьків, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір - це
перша заповідь з обітницею: щоб тобі добре було і щоб ти на землі був довголітним. А й ви

батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі й напоумленні Господньому“ (Еф. 6,14).
ЧЕТВЕРТА ЗАПОВІДЬ БОЖА - ШАНУЙ БАТЬКА-МАТІР

Четверта заповідь каже, яке має бути відношення дітей до батька-матері й до всякого авторитету.
Шанувати родичів їх втішати це та любов і відплата за любов.
Батько-мати це ті добродії, що нам життя передали й нас виховали. Життя найбільший дар.
Сьогодні вигасла любов до життя. Тож дітей мало. Хто любить дітей, любить життя. Любить свій
народ. Перед ним будучність!
Любов виявляється не словами, а ділами, пошаною. Нас колись батьки пестили й викохали; тож
ми тепер повні сил, будьмо розрадою для своїх батьків, коли вони постарілися, занепали на силах,
або здитиніли.
Шануй свого батька-матір, за те будеш благословенний і довголітним на землі. - Це єдина
заповідь з повною нагородою тут на землі. За інші заповіді нагорода в небі - життя вічне. Це все
сповняється.
Ной був напився забагато вина й лежав п’яний. Син Хам зневажав його. Тож був проклятий - він і
його нащадки рабами стали.
Ця заповідь приказує шанувати й слухатися батьків, а й всякого авторитету; наших наставників,
виховників, урядовців. Всіх тих, хто займається ділом виховання дітей й молоді. І тих, хто над
народом верховодить.
Бунт проти батьків осуджений у Св. Письмі. Їх лихословити, чи клясти заслуговує на кару смерти:
“Бог бо заповідав: Шануй батька твого і матір. І далі: Хто проклинає батька-матір, хай буде
скараний на смерть“ (Мт.15,4).
Заповідь ця вимагає пошанівку. Шанується батька-матір послухом, відданістю, вибачливістю,
вдячністю.
Найбільшу прикрість завдають діти батькам, коли діти з ними гніваються, до них не ходять, їх не
відвідують. А біль великий, коли діти марнотравні, нікчемні, цураються свого народу й віру тратять.
Премудрість Божа так втокмачує цю заповідь:
“Мене, вашого батька, слухайте, діти, і так чиніте, щоб спасенними бути.
Бо Господь звеличив батька у дітях, і право матері на синах закріпив.
Хто шанує батька, той гріхів збувається.
Хто звеличує матір свою, той немов скарби збирає.
Хто шанує батька, той матиме втіху в дітях, і в день своєї молитви буде вислуханий.
Хто звеличує батька - довго житиме; хто Господеві слухняний - матір свою заспокоїть.
Ділом та словом шануй твого батька, щоб його благословення зійшло на тебе.
Бо батьківське благословення доми дітей укріплює; прокляття ж матері руйнує їхні основи.
Не вихваляйсь безчестям твого батька - нема бо тобі слави в батьковім безчесті.
Дитино, допомагай твоєму батькові в старощах і не засмучуй його за його життя; і коли розум
ослабне, будь поблажливим; не зневажай його тоді, коли ти - повносилий.
Бо добродійство батькові не буде забуте: надолуженням за гріхи воно тобі причислиться.
За дня скрути твоєї Бог тебе згадає, і гріхи твої зникнуть, як лід від спеки.
Неначе богохульник, той хто покидає батька; проклятий Господом той, хто гнівить свою матір.
(Біблія, Сирах, 3, 1-17).
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