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Ч. 33/1956.
Гл. 3.

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 ДРУГІЙ СВ. ЛІТУРГІЇ

Марійська дружина організує прийняття для о. Данила Куця й

його родини. Всі запрошені.

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ у суботу 21 вересня. Богослуження: 9:00 година ранку Утреня, а

Св. Літургія о 10:00-ій ранку. Святої Літургії о 7:00—ій годині вечора не буде.
ВЕЧІРНЯ у суботу 21 вересня о 6:00-ій годині вечора.
ПИРОГИ вироблятимуть у п’ятницю 20 вересня. Запрошають до помочі.
ПОЧАЛИСЯ НАВЧАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ. Обов’язком є батьків постаратися, щоб діти навчалися в
рідній школі. Рідна школа своєю програмою усвідомлює учнів про належність до рідної
Церкви й народу. Всі парафіяльні діти повинні навчатися в рідній школі. Якщо комусь
трудно оплачувати реєстрацію, проситься звиртатися до директорки школи пані Олі Миц
тел.780-471-1709.
ЗБІРКА. В місяці вересні проводиться збірка на семинарії та духовні покликання. Єпархія від
парафії очікує 20.оо дол. від родини-сімї. Проситься шановних парафіян мати це на увазі.
Конвертки на цю збірку є при вході до храму.
НАШ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР розпочав свої проби. Хор також потребує нових членів. Хто відчуває
дар співу, слуху й знає ноти, то наша диригентка (тел.780-452-5607) дуже радо, після
розмови, приєднає таких до хору. Дар співу й слуху - це Божі дари й ними треба Його
прославляти.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ 22 вересня в нашій залі по обох Святих Літургіях кава/чай і солодке.
ОСІННЄ ЧАНЕ ПРИЙНЯТТЯ у наступну неділю 22 вересня в парафії св. Володимира від 1-3
години пополудні. Запрошають.
ПРОПАМ’ЯТНИЙ СЕМІНАР ім. Богдана Боцюркова на тему “Святкування Хрещення Київської
Руси 1888 та 2013 рр“. Доповідачі д-р Гедер Колман (Альбертський ун-т) і д-р Віктор
Єленський (Український католицький ун-т). Семінар відбудеться у четвер 19 вересня о год.
7:00 вечора в Heritage Lounge, Athabasca Hall.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 3,000.оо з завіщання бл.п. Николи Бурбела;
200.оо дол. Параскевія Кіндзєрська за упокій душі мужа бл.п. Михайла; 100.оо дол. Люба
Боярчук за упокій душі батька бл.п. Михайла Кіндзєрського. На Патріярший собор в Києві:
100.оо дол. Параскевія Кіндзєрська. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(16): Не буде Святої Літургії
Вівторок(17): +Іван,Дона і Богдан Мазепа - Легатова; Середа(18): в намірі дародавця - Лілея
Четвер(19): + Іван і Теодосія - д-р Зенон і Зірка Когути
П’ятниця(20): + Іван, Софія, Марія, Андрій, Іван, Ксеня,
Мирон, Лука, Марійка і Володя - Володимир Думанський
Субота(21): Свято Різдва Богородиці. Утреня 9:00 ранку, а Свята Літургія 10:00 ранку.

РЕЛІГІЯ Й ЖИТТЯ - ОДНЕ
Світ щоразу стається більш безглуздим, щораз більша порожнеча, бо брак Бога. Про Бога
мало говориться, а коли говорять, то зле, перекручують й саму правду про Бога об’явленого
в Біблії. А хто не плекає релігії, не престає з Богом, з ним не розмовляє, не молиться, той не
знає Бога. Та ще намножилося фальшивих релігій, які навіть не є релігією в стислім
значенні, хіба звичайною пародією, тобто, сектою, групою людей, які віддірвалися від
встановленої Христом релігії, замкнулися в своїх вузьких, часто тільки земських інтересах.
Такі відламки від християнської релігії, дуже пошкодили правдивій християнській релігії й
панталичуть по нині народи світу.
Релігію, як зв’язок поєднювальний людини з Богом міг встановити тільки Богочоловік, а
не людина, а Христос встановив тільки одну релігію, одну Церкву, одне Хрещення. А все,
що не походить від Христа, є людське. Тим більше релігія, як дорога до спасіння, не може
бути людською установою.
КОНЕЧНІСТЬ РЕЛІГІЇ
Світ позбавлений Бога загониться у сліпий кут. Немає любови, не має миру, не може бути
забезпеки. Розчарування щоразу більше допікає й зневіряє людей. Небезпека й непевність
скріз й усюди. Бо бракує Бога, тому й не може бути спокійного, безпечного життя. Людина
без релігії знизується до звичайного хлібоїда.
Викривлені стежки, бо криві й фальшиві стають люди. Позбавлені Бога, не мають і мети.
Вічне життя, найбільша мета й призначення людей. Без віри в справедливого Бога, без віри
в вічну нагороду, на землі родиться пекло, а життя один гніт і тортура та визиск.
Людина без релігії, людина без мети й без Бога одна безглуздість! Віра нам каже, що
людина вийшла від Бога, вона бо створена, вона богуподібна; поєднана з Богом свого
походження, не може жити повним людським життям відірвана від джерела свого життя.
Людина згрішивши відступила від Бога й відірвана від дружби з Богом - зніяковіла,
збентежена!
Ісус Христос своєю смертю й воскресінням, стер гріх людини і знов воз’єднав людину з
Богом, ласкою Божою. Релігія це встановлений новий священний зв’язок, який привертає
відпалу людину до прилучення з Богом - джерелом життя; - велика ласка та вияв
безмежного Божого милосердя та всепрощення. Спасіння, яке зачалося з днем
відкуплення, - треба здобувати й утверджувати продовж усього життя на землі. Практика
релігійна многограна, вона обхоплює все життя Церкви. Всі церковні приписи та духовні
вправи мають на меті привернути та затіснити єдність людини з Богом та уможливити
мирне співжиття з усіма людьми. Всі бо хрещенні люди рівні діти Божі мають Святого Духа
та в Церкві члени.
/“Сила Хрещення“/
*********************************

“Посеред усяких обставин, мої дорогі, ми потребуємо
віри, бо віра - це мати чеснот, лік на спасіння. Без неї ми не в силі пойняти ніякої науки
про високі справи. А ті, що не мають віри, подібні до людей, що хотіли б переплисти
море без корабля“.
З ПОВЧАНЬ СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО:

