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Ч. 26/1949.
Гл. 1.

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 п’ятницю 12 липня. Богослуженя: 9:00
година ранку Утреня, а Святі Літургії 10:00 ранку та 7:00 вечора.
ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА на пасторальні потреби Святішого Отця Папи, на потреби нашої Церкви в
Україні.... Конвертки на цю збірку є при вході до храму.
ЛІТНІ ТАБОРИ НА ЄПАРХІЯЛЬНІЙ ОСЕЛІ НАД ОЗЕРОМ ВАБАМУН. Діти від 7-24 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, 780-446-1061.
ЛІТИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОП. ШЕПТИЦЬКОГО в цьому році 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.
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 0 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
відкреття тіла“. Літом також виїжджаємо на відпочинки. Мати на увазі, що наші парафіяльні
видатки не мають відпочинку.
ЖЕРТВА на загальні церковні потреби: 100.оо дол. Наталка Таланчук за упокій душі мужа
бл. п. Константина. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(8): за покійних в родині Моравецьких
Вівторок(9): в намірі дародавця - Лілея
Середа(10): + о. Григорій, Павліна, Марія, Лариса, Емілія, Роберт і родини: Щербатюків,
Кузів і Байдалів - Легатова
Четвер(11): + Михайло Шрам - Ольга Горудько
П’ятниця(12): свв. Апостолів Петра і Павла. Богослуження: 9:00 ранку Утреня, а Св. Літургії
10:00 ранку і 7:00 вечора.
Субота(13): + Ольга і Йосиф Дрінь
********************************
З ПОВЧАНЬ СВ. АНТОНІЯ ВЕЛИКОГО: “Смерть для людей, які її розуміють, є
СВЯТО СВЯТИХ ВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА

безсмерттям; а для простаків, які не розуміють її - смертю. І боятися треба
не цієї смерті, а лише душевної загибелі, котра є незнанням Бога. Ось що є
страхіттям для душі“.

П’ЯТА ЗАПОВІДЬ - ЛЮБИТИ ЖИТТЯ

Земля створена для життя. На землі немає царства смерти. Земля не так долина сліз, а
царством різного життя. Коштом мінералів живе рослинний світ - дерева. А всі роди життя
на землі є для поживи й життя людини (Буття, 1,29-31).
Бог живий Господь - любить життя, тож творить землю для життя. Уся земля жива й для
людини. Бог не створив смерти. Смерть увійшла на землю через заздрість диявола.
Заплата за гріх - смерть. Кожний гріх отруя життя. Гріх є злом, бо він воює проти життя й
здоров’я. Бог любить життя. Любить життя, бо Він створив усе, щоб було, щоб існувало. Тож
дав людині любов до життя.
Кожна людина хоче жити. З природи нормальна людина відчуває, що не можна вбивати,
ані шкодити собі й другим на здоров’ю. Це той природний закон: захищати здоров’я й
любити життя.
“Не вбивати“. Це перший закон - заборона. Різними способами люди калічуть тіло,
ушкоджують здоров’я, вбивають і нищуть життя собі й другим. Вбивають зброєю. Яка
нищівна нині та зброя! Скільки тони бомб вистрілюється на знищення життя людини!....
Ненависть також вбивча. Без любови не можна жити. Людина від самих початків зачаття
потребує тепла, поживи, а ще більше любови. Дитина ще в лоні матері, а вже відчуває
любов матері.
Гнів, заздрість, злоба дуже шкодять на здоров’ю. Людина в гніві неспокійна, напружена,
не спить, не їсть з пожитком. Вона з’їдає собі та другим нерви. Надмірна їда-пиття теж
шкодить. Тож Церква приписує піст. А вже найбільше люди тепер руйнують собі життя і
здоров’я алькоголем, куренням, наркотиками.
Найбільше грішить людство тепер проти життя - абортами. Мільйони дітей вбивають і то
батьки свої власні! Це неймовірна ненависть матерей і батьків до життя - до життя своїх
власних дітей!
Пропагують також і вбивство немічних, хворих і стариків. Це все роблять нібито, щоб
скоротити їхні терпіння, а власне правдою є - щоб зменшити кошта отримання старших і
немічних громадян.
Життя створив Бог, Він є господар життя і одиноко він має право забрати його, коли на то
прийди відповідний час.
/“Сила Хрищення“/
************************************

(Із серії:“У бабусі на колінах“). У бабусиному силі жив чоловік,
якому не подобались порядки пароха. Він сказав: - Навіщо ходити до церкви? Я можу сам удома
помолитися.
Одного зимового вечора парох відвідав збунтованого парохіянина. Обидва сиділи перед
домашнім вогнищем, розмовляли про дрібні справи. Ніхто не порушував питання присутності у
церкві. Згодом парох взяв щипці з стояка біля каміна, витягнув розпечений вуглик і відкинув його.
Обидва чоловіки дивилися як вуглик швидко згасав і застигав у попелисто-сивий камінчик. Тим
часом вугілля в каміні горіло яскравим полум’ям. Парох мовчав... Чоловік поволі обернувся до
пароха і тихо промовив: - Наступної неділі я буду в церкві!
“НАСТУПНОЇ НЕДІЛІ Я БУДУ В ЦЕРКВІ“

