РІК 58.

1 ВЕРЕСНЯ 2013
НЕДІЛЯ 10-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 31/1954.
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.
СЬОГОДНІ ПО ОБОХ СВ. ЛІТУРГІЯХ наші пані-господині запрошають до залі на товариськубратерську зустріч при каві/чаї й солодкім.
ВІДЗНАЧЕННЯ 25-ЛІТТЯ СВЯЩЕНСТВА НАШОГО ВЛАДИКИ ДАВИДА відбудеться у неділї 8 вересня в
церкві св. Василія. Св. Літургія о 2-ій годині пополудні, а по Св Літургії прийняття в залі св.
Василія. Вступ вільний - квитки на це прийняття не продаються.
НАВЧАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАСТУПНУ СУБОТУ 7 ВЕРЕСНЯ. Починається Святою
Літургією о 9-ій годині ранку та реєстрацією в будинку школи. Проситься батьків подбати,
щоб Ваші діти навчалися в рідній школі. Крім навчання в українській мові, граматиці, історії
та географії України, відбуваються навчання в релігії, а це вже моральний обов’язок батьків
перед Богом про релігінне виховання дітей. Діти, які навчаються у другому класі державної
школи, повинні бути у першому класі рідної школи й готовитися до першої сповіді та
першого урочистого Святого Причастя. В нашій рідній школі також маємо зорганізоване
дошкілля, в якому повинні бути діти, що є з межи 5 років і другого класу державної школи.
Рідна школа має свої видатки. Ми примушені просити мінімальну заплату при реєстрації.
Ми страємось ціну реєстрції затримувати якомога найнижчу. Кому затяжко оплачувати
повну ціну реєстрації, проситься звиртатися до директорки школи пані Олі Миц. До неї
можна звиртатися й про всі інші інформації на тел. 780-471-1709.
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР з наступним тижднем починає свої проби. Хорові все потрібно нових
членів. Церковний спів - це гарна прослава Бога. Якщо Ви співали в якому хорі, або
відчуваєте в собі дар співу, слуху й вмієте читати ноти, то наша диригентка дуже радо з
Вами зустрінеться й приєднає Вас до нашого парафіяльноог хору. Бог нам дарує різні дари,
а ми, даними нам Богом дарами, Його просвляємо.
ПИРОГИ в парафії св. Йосафата в залі Верховина у п’ятницю 6 вереня від 4:30 - 7:00-ої години
вечора. Вступ: дорослі 15.оо дол., діти 6-10 років 8.оо дол., а до 5 років безкоштовно.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 300.оо дол. Марія Жмурко за упокій душі мужа бл.
п. Нестора; по 100.оо дол.: Стефанія Воркун і Любомир та Оксана Луців. На квіти: по 50.оо
дол.: Катерина і Михайло Міхалики і Іван та Осипа Телєги; 40.оо дол. Оля Бура. На
Патріярший собор в Києві: по 100.оо дол.: д-р Боган Медвідський і Михайло та Катерина
Міхалики. Жертводацям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(2): Святої Літургії не буде; Вівторок(3): в намірі дародавця - Ірина
Середа(4): + Іван, Донна і Богдан Мазепа - Легатова
Четвер(5): + Катерина, Петро і Богдан Мацюки - Марія Мацюк
П’ятниця(6): + о. Павло і Марія Чегути, Остап і Марія Климковичі - Легатова
Субота(7): 9:00 година ранку на початок навчання в рідній школі та курсах українознавства

МОЛИТВА І ПІСТ

Молитва, - головна релігійна практика. Хто молиться - пристає з Богом з Ним комунікується, тобто,
стається одним з Богом. Молитва дає можливість спілкування. Як розмовою з людьми
встановляється інтимне співвідношення осіб, взаємини обопільного сприймання та самовідданості;
- тим більше коли людина говорить з Богом, встановляються зв’язки єдності, відданості і
приставання з Богом.
Так то молитва є життям віри. Віра ставить нам об’єктивну істину: БОГ Є! Релігійністю людина
сприймає серцем і волею Бога, з ним поєднана; на молитві пристає з Богом. Тим-то молитва
головна вправа віри, і життя віри. Хто бо молиться, пристає чинню з Богом, - збільшує віру, - на
молитві пізнаний Бог вірою, стається близьким, реальним, Самобутнім! Так-то молитва збільшує
віру. А більша віра, ревніша молитва.
Прекрасно передається закон молитви тими словами: “Хто більше молиться, - більше хоче
молитися“. Хто так відчув силу молитви в нього значно зросла віра. Більша й ревніша молитва,
більша віра та діюча ласка й така людина міцно сполучається з Богом, ніколи не забуде помолитися.
Молитва стається життєвою вимогою духовного життя.
Піст - не лише голодівка, а всяке добровільне, зовнішнє та головно внутрішнє самопокаяння
змислової приємності та пожадливості тіла. Піст - друга важна практика християнської релігії.
Молитва й піст, конечні практики. Це та праця над самим собою. Піст дуже скріплює волю людини,
дає силу встоятися в труднощах та долати всякі спокуси, оту принаду до гріха. Піст очищення серця.
Піст править за головне діло покути. Це ті плоди спасіння.
В чому значіння посту, як релігійної, зв’язувальної практики? Піст не тільки не вживання скромної
їжі. Піст практика всіх релігій. Без молитви й посту й доброчинності немає релігії, як засіб
приставання з Богом. Практикування посту дуже багатогранне релігійне діло. Піст частинний
називається повздержання, стриманість і поміркованість.
Піст, як сама голодівка нічого не значить. Релігійний піст вимагає великої серіозності, постом давні
люди виявляли поклоніння Божеству, і так постом очищені, одухотворені приставали до Бога. До
правдивого посту треба додавати розкаяність, жаль за гріхи і плач та ревно молитися.
Постом, завжди, старалися спокутувати гріх, який віддалив людей від Бога і тим робом піст як
покута та очищення серця та скріплення волі - необхідна умовина, щоб поєднатися з Богом. Так піст
приготовляє до зустрічі особистої з Богом. Постом приготовлявся до об’явлінь Бога пророк Мойсей
та Ілля, а навіть Христос, попередив свою проповідь 40-денним постом.
Головне діло посту - скріплення волі та очищення серця: “Блаженні чисті серцем, бо вони
побачать Бога“ (Мт.5,8).
Піст - також збілшує віру. Це та постійна праця над самим собою. Піст головне умертвіння
пожадливостей очей, тіла й гордості. А те умертвління ділиться на: внутрішнє й зовнішнє.
Уметвління внутрішнє основне, полягає на постійнім доланню люті, гніву, злоби, самолюбства і
гордості. Воно також контролює наші думки, та пильнує серце.
Внутрішнє умертвління може бути пасивне, або активне, оскільки хтось терпиливо зносить всякі
прикрості, терпіння та удари недолі й бере свій хрест - він пасивно терпить. Активно й зовнішно, коли хтось собі завдає якусь неприємність, як покуту й покарання, як повздержання їди, пиття тощо.
Це те сапорозпинання й смерть старої людини, життєва необхідність, аби воскреснути й жити решту
життя в мирі для Бога. /“Сила Хрищення“/

