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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.
після обох Святих Літургій, наші господині, готові Вас почастувати кавою/чаєм і
солодким. Запрошуємо по Св. Літургії до нашої залі на товариську зустріч.
СВЯТО ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА у п’ятницю 27 вересня. Зобов’язує піст. Не вільно їсти
м’ясних страв. Богослуження: Утреня, з винесенням Чесного Хреста, о 9-ій годині ранку, а
Св Літургії 10:00 година ранку й 7:00 вечора.
ВЕЧІРНЯ у суботу 28 вересня о 6-ій годині вечора.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ після обох Святих Літургіях, в нашій залі, можна мати обід з пирогами,
шинкою, кавою/чаєм та солодким. Всіх запрошають.
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.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ
Понеділок(23): Не буде Святої Літургії
Вівторок(24): за здоров’я о. Марка Спід - Рахель;
Середа(25): о. Михайло Ґураль — Легатова
Четвер(26): за здоров’я Миколи й Анни - Василь Тищук
П’ятниця(27): Свято Воздвиження чесного Хреста. Богослуження: Утреня о 9-ій ранку, а Св.
Літургії 10:00 ранку й 7:00 година вечора,
Субота(28): в намірі дародавця - Лілея
СЬОГОДНІ

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

ЛЮБОВНИЙ ЛИСТ.
Одна княжа на свої уродини отримала від нареченого важку, округлої форми посилку.
Вона її швидко відкрила і знайшла.... гарматний снаряд. Розчарована князівна кинула його
на землю. При падінні зовнішня оболонка снаряда розламалася, а в ній виявився менший
снаряд зі срібла. Князівна взяла його в руки і, оглядаючи, випадково сильно натиснула
пальцями. Срібна оболонка прорвалася, а всередині виявилась золота коробка. Цю
коробку князівна відкрила дуже легко. Всередині, на червоному оксамиті, лежала обручка,
оздоблена прекрасними діямантами, що творили слова: “ЛЮБЛЮ ТЕБЕ“.
Багато людей думають: “Біблія не притягає мене. В ній - багато суворих і
нерозумілих сторінок“. Але хто намагається розірвати першу “оболонку“ уважністю
та молитвою, той кожного разу вікриває нові дивовижні цінності. А передусім йому
вікривається ясність Божого слова, що міститься в Біблії: БОГ ЛЮБИТЬ ТЕБЕ.
/Бруно Фереро: “365 коротких історій для душі“/

ПРИРОДНА РЕЛІГІЯ

Крім релігії надприродної, об’явленої - стежки, як дійти до Бога, історія релігії знає ще релігію
природну, людську, це різні релігійні обряди, якими людина, не знавши Божого Об’явлення шукає
немов на помацки, якогось опертя та охорони в час великих катастроф, нещасть тощо. Людина з
природи відчуває якусь силу, яка її манить шукати прибіжище та охорони в єствах вищих; з природи
люди, навіть примітивні народи, виявляють прагнення до абсолюту, хоч не знають хто він той
абсолют.
Хоч кожна людина може своїм розумом, без ніякого об’явлення дійти до пізнання Бога, його
атрибутів та існування Самобутнього; але те пізнання буде дуже недосконале, й не може
задовольнити прагнення щастя, яке можливе тільки в присутності живово Бога, Отця, Творця,
Вседержителя. Так, як маємо закон Божий природний, виритий на душі людини та виражуваний
сумлінням, так само маємо закон Божий позитивний об’явлений пророками, головно Ісусом
Христом; так само маємо релігію природну, з якою кожна людина народжується.
РЕЛІГІЯ ОБ’ЯВЛЕНА

Християнська релігія вповні може задовольнити довічне прагнення людини прилучитися й
пристати до джерела й щастя, до Бога. Вона об’явлена, бо сам Бог в ній об’явив свою спасительну
волю пригорнути до себе знов упавшу людину й дати її своє вічне Царство. Образно кажучи, Бог
Отець простягнув перше свої руки й кличе до себе та заманює людину до дружби з Ним.
Християнська релігія не тільки об’явлена, але й встановлена Христом Господом. У Ст. Завіті сам Бог
заговорив до вибраних осіб об’являючи Себе, як єдиного Бога, Творця, Вседержителя. На те собі
сформував і виховав окремий нарід Ізраїля. З ним уклав Завіт, домовлення релігійної підлеглості та
вимагав любови й вірності для себе. Та ще послав свого Сина, який розп’яв всі гріхи й закликав всі
народи до навернення на дорогу спасіння й до життя вічного в Божім Царстві.
Християнство одинока об’явлена й правдива релігія, бо встановлена, певна дорога до щастя з
небесним Отцем. Але на превеликий жаль єдина християнська релігія нині пошмантована, а
Церква роздерта на різні секти. Різні секти, з яких деякі не мають вже нічого спільного з первісним
християнством, а стали пародією, яка спотворює саму суть християнства, бо не визнають Пресвятої
Тройці, ані Воплочення Божого Сина. А кожний поділ християн - каже Ватиканський Собор ІІ: “Не
тільки відкрито суперечить волі Христа, але є також згіршенням для світу та шкодить
святій справі проповідування Євангелія всьому створінню“ / Про Екуменізм І/.
Крім різноманітних релігійних практик, якими орудує Христова Церква, релігія також подає своїм
послідовникам науку катехизму, та різні засади людського життя на землі також навчає де є
справжнє життя людини.
Наукові здобутки поліпшили життя людей, але не задовольнили людського серця. Наука й
культура можуть і мають поліпшувати життя й побут людей та старатися про всесторонній поступ і
добробут усіх народів, але хто нині вдоволений? Чому такий гніт та визиск та користолюбство,
задержливість у сучаснім світі. Чому сьогодні мало хто собі здає справу й себе запитує, хто є
людина, яке її походження, до чого спрамовується її життя? Відкинувши релігію не можна дати
відповідь на ці запитання. Матеріалістичне виховання вирило порожнечу в душах мільйонів людей;
і тому така заморока умів та загальна нудьга й то в молоді.
Релігійна наука дає можливість пізнавати, людське й Боже в людині, та підносить людину в сферу
світла та радості та тривалого миру й щастя духовного. Безсмертна душа, вічне життя - це мета й
достоїнство людини. А це вчить нас тільки релігія.
/“Сила Хрещення“/

