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8 ВЕРЕСНЯ 2013
НЕДІЛЯ 11-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 32/1955.
Гл. 2.

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.
відзначається 25-ліття священства нашого Владики Давида. Св.
Літургія о 2-ій годині пополудні, а по Св. Літургії прийняття в залі св. Василія. Вступ вільний квитки на це прийняття не продаються.
ЗБІРКА. В місяці вересні проводиться збірка на семинарії та духовні покликання. Єпархія від
парафії очікує 20.оо дол. від родини - сім’ї. Проситься шановних парафіян мати це на увазі.
Конвертки на цю збірку є при вході до храму.
ЗАСІДАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ у вівторок 10 вересня від 7-ої години вечора. Обов’язком є всіх
членів ради прийти на засідання.
У СЕРЕДУ 11 ВЕРЕСНЯ Є УСІКНОВЕННЯ ГЛАВИ СВ. ІВАНА ХРЕСТИТАЕЛЯ. Торжественних відправ не
буде, але проситься мати на увазі, що того дня зобов’язує піст - не вільно вживати м’ясних
страв.
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР. З наступним тижднем наш парафіяльний хор, після літньої перерви,
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 умієте читати
ноти, то наша диригентка (тел.780-452-5607) дуже радо зустрінеться з Вами й приєднає Вас
до нашого хору. Бог нам дарує різні дари, а ми, даними нам Богом дарами, Його
прославляємо.
ПОЧАЛИСЯ НАВЧАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ. Прохається батьків постаратися, щоб діти навчалися в
рідній школі. Рідна школа своєю програмою освідомлює учнів про належність до рідної
Церкви та рідного народу.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потрби: 200.оо дол. Володимир Думанський; 100.оо дол.
д-р Андрій Горняткевич з нагоди хрестин внуки Олександри Вікторії. На Патріярший собор:
100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(9): Не буде Святої Літургії
Вівторок(10): + Іван, Дона і Богдан Мазепи - Легатова
Середа(11): в намірі дародавця - Лілея
Четвер(12): + Йосиф Антощак - Дружина Антоніна
П’ятниця(13): + Євген і Марія - Оля Андрієнович
Субота(14): 8:00 ранку за пок. о. Михайла Ґураля - Легатова
10:00 ранку в намірі Марійської Дружини
СЬОГОДНІ В ЦЕРКВІ СВ. ВАСИЛІЯ

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

“Не будь нечуйним супроти остраху Господнього і не приступай до нього з серцем
подвійним“ (Біблія, Сирах, 1, 28).

МИЛОСТИНЯ

Милостиня, або точніше милосердя - третя й дуже важна практика релігії. Милосердя, означає
миле, добряче серце, виявлене доброчинністю. Милосердя, - це та діяльна любов - зв’язок
досконалості. Любов не словом, а ділом.
Милосердя - це любов до життя. Кожне людське життя обмежене - потребує піклування людини.
Без любови, життя не правдиве життя. Те, що вода для рослини, а кров для життя тіла, те
милосердя для “всякого дихання“. Милосердя, солідарність, співчуття з усім, що на землі родиться,
росте і живе - доконечна необхідність.
Милосердя, як діяльна любов до всього живучого не має меж. Милосердя має бути многогранне
до всіх людей, та всього, що живе на планеті землі. Милосердя - це діла. Милосердя благородство, благочесність виявлюванма доброчинністю. Це те чоловіколюбство та
природолюбство - вимога й конечність для життя світу, це та природна релігійність - притамана
риса людськості.
Між упавшою людиною а Богом заіснувала віддаль. Людина ніколи та ніяким способом не дійшла
б своїми силами знов до Бога. Тож Бог багатий милосердям, так полюбив людей, що Сина Свого
Єдинородного дав. А він розп’ятий, поєдбав людей, хрестом розвалив мур “роз’єднання“,
примирив собі людей, відкупивши їх. Христос, Богочоловік, встановив християнську релігію, як засіб
людині дійти до Бога, до участи в його житті, любові, ласках і славі. Християнська релігія - це велика
ласка, бо нею ми віднаходимо затрачену дорогу до Бога й до Царства Небесного. Тою релігієюдорогою сам Богочоловік Христос: “Я - путь, істина і життя!“ (Ів.14,6) - сказав Христос.
Християнська об’явлена релігія, як даний Богом засіб поєднання, - довершення пляну спасіння.
Релігія найбільша живуча поєднальна сила в світі. А той зв’язувальний зв’язок, яким знов істотно
поєднюються люди з Богом, а люди з людьми - любов. Тим то християнська релігія - це любов!...
Хто любить Бога всім серцем своїм, понад усе в світі, а людей як самого себе, той є християнином і
релігійною людиною. А християнська релігійність все обіймаюча. Християнин не сміє відкидати
нікого. Бо християнська релігія є любов до всіх людей; маємо любити навіть тих, що нам супротивні,
нас гонять, переслідують; нам Христос наказує любити всіх, без різниці, навіть ворогів і всім добро
чинити.
Релігійне життя засвоюється та удійснується індивідуально. Таки треба силуватися приставати з
Богом і перебувати в інтимному поєднанні з особистим Богом. Релігія відкриває всю повноту
духовних можливостей лише тоді, коли людина вміє побувати на самоті, замовчати, зосередитися в
собі та в контемплятивному вижиданні чекати від Бога спасіння. Не раз треба докласти і великих
зусиль, аби замиритися та уникнути мирської метушні та гармідеру й на одинці поговіти, подумати,
полюбити, закохатися в Сущому Абсолюті.
Багатогранне релігійне життя вимагає того, щоб його оцінити й прийняти, як найвищий щабель
людської досконалості на землі; жити в злуці з Богом, а по смерті побачити Його віч-на-віч таким,
яким Він є. Ось мета релігії!
Особливо важливо зрозуміти релігію, як природну вимогу нормальної людини. Людина з природи
має цю здатність; вона схильна визнавати над собою Бога. Коли вона не має релігійного виховання,
то вона собі творить, або видуманого божка й маємо природну релігійність, або поганина-язичника.
/“Сила Хрищення“/

