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НЕДІЛЯ ПО ВОЗДВИЖЕННІ ЧЕСНОГО ХРЕСТА

Ч. 35/1958.
Гл.5.

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.
ОБІД З ПИРОГАМИ Й ШИНКОЮ (СКІЛЬКИ ХТО МОЖЕ З’ЇСТИ). Сьогодні, по обох Святих Літургіях, наші

господині готові частувати обідом: пирогами, шинкою, солодким, кавою, чаєм та соком.
Ціна: дорослі 13+ 10.оо дол., діти від 5-12 років 5.оо дол., а до 4 роки бескоштовно.
ВЕЧІРНЯ у суботу 5 жовтня від 6-ої години вечора.
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(30): + Ольга Аронець - Ксеня
Вівторок(1): + Соня, Мар’яна, Дона, Василь, Михайло, Анна, Йосафат, Володимир і Марія Володимир Думанський
Середа(2): + Зоя Мойсеєва - Лілея Волянська; Четвер(3): за здоров’я Юрія - Гладун
П’ятниця(4): в намірі дародавця - Лілея;
Субота(5): + Зінаїда - Оля Бура
***********************************
БРАМА

Є відома картина: Ісус поночі в саду. В лівій руці він тримає світильник, що розганяє темряву, а
правою стукає в міцні грубі двері. Коли картину вперше виставили у галерії, один відвідувач
звернув увагу художника на дивну особливість. - У вашій картині є похибка; двері - без клямки... Жодної похибки, - заперечив художник. - То двері до людського серця. Й відчиняються вони лише
зсередини.
Далекий Схід. На литовище налетіла буря зі зливою. Пасажири квапилися перетнути поле
летовища, аби потрапити на борт літака ДЦ3, який чекав, готовий знятися в повітря. Один
промоклий до кісток місіонер доволі зручно вмостився коло ілюмінатора. Привітна
стоюардеса допомагала іншим пасажирам розміститися в салоні. Наближалася хвилина
відльоту, і ось один із членів екіпажу замкнув масиві двері літака.
І раптом крізь грубе скло олюмінаторів угледіли мужчину в уніформі, який щодуху біг до
літака. Підбігши, одниєю рукою тримав над собою плаща, а другою щосили гатив у двері
літака, благаючи відчинити йому. Стюардеса на мигах силкувалася пояснити йому, що вже
запізно. Та чоловік заходився ще дужче грюкати у двері. Стюардеса далі переконувала його
облишити всі намагання. “Я не можу.... Запізно.... Мусимо вилітати....Вже час
наближається“, - повторювала вона.
Проте ніщо не зупинило його: чоловік рішуче наполягав, домагався, аби його впустили.
Кінець кінцем стюардеса відімкнула двері й, простягнувши руку, допомогла безталаному
пасажирові видертись на борт літака.
І враз оніміла від подиву: пасажир виявився пілотом.
Будь уважним! Не залишай за дверима капітана свого власного життя.
/Бруно Фереро:“365 коротких історій для душі“/

ВАЖНІСТЬ РЕЛІГІЇ

Крім різноманітних 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.
Брак релігії в житті людей - головна причина виникнення злочинства, ненависти, насилля, крадіжі,
напади тощо.
Релігія спрямовує людей до миру, до любови, вимагає доброчинності. Вчить в чому щастя на
землі та як його утвердити. Релігія спрямовує до джерел життя й щастя. Веде народи до свободи та
самобутності. Та запевнює, що повну радість і мир здобуде кожна особа, коли навернеться,
залишить зло та пристане до Бога. Вона вчить, що існує - посередник. Він є Богочоловік, тож хоче,
щоб усі люди зустріли Ісуса, який - Дорога, Правда, Мир і Життя.
Людина модерна як та машина. Людина не дбаючи про душу безсмертну живе й працює для
суспільності, без мети життя стала перевертним знаряддям продукції. Людина живе, щоб
випродукувати й споживати свої продукти, виборник і споживач і більш нічого!...
А із заникнення поняття особи, затерлася віра в Бога Особу. А це явище деякі називають
“мовчазний атеїзм“. Так то земля стала небом, а калмуть матерії затьмарила людського духа й
Творця заступленого створінням. І тепер Бог Вседержитель став зайвим, тож його виключено з
життя людей. Про нього не говориться, ані не думається. До чого дійшло нині святкування Різдва?!
Безбожжя, чи воно войовниче, теоретичне, чи практичне, чи мовчазне-толерантне зводиться до
однієї практики: відкинути і не згадувати про Всевишнього Бога!
Мало є християн, які б всім серцем полюбили Бога. Христос майже на згадується як Спаситель.
Віра без релігії нічого не поможе. Віра, яка спасає, це віра виявлена ділами. Устами треба
ісповідувати віру, але серцем вірується на спасіння. Це віра виявлювана релігійними практиками та
доброчиністю. Віра без релігійного поєднання любов’ю немов місячне світло: світить, а не гріє й не
оживляє нікого. Сатана теж вірує в Христа Божого Сина, але не є релігійним, тож нічого йому віра не
дає.
*******************************
СЕРЦЕБИТТЯ МАТЕРІ (Із серії “У бабусі на колінах“)
Одного разу бабуся розповіла про проблему, яка виникла у дитячому відділі однієї великої
лікарні. У дитячих яслах постійно було чути плач, немовлятка поводилися неспокійно і не
поправлялися. Всі думали, що робити, щоб повернути немовляткам почуття безпеки і спокою?
Дехто піддав думку награти класичну музику. Однак, ці новонароджені ніколи не чули класичної
музики. Як же ж тоді Бетховен чи Бах зможуть заспокоїти їх, коли ця музика їм незнайома?
Шукаючи за розв’язком, хтось запропонував записати і відтворити серцебиття матері. - Це було
чудо! - розповіла бабуся, - найменші, які ще перед тим проявляли неспокій, тепер утихомирилися і
мирно позасинали. Для цих немовлят биття серця було таким рідним, вони ж чули його,
перебуваючи в материнському лоні, і воно давало їм відчуття любові й безпеки!
Господь Бог подає кожному з нас таку ж надію любові й безпеки. Биття Божого серця - це
прекрасна вістка його любові і прощення. Всі ми називаємо це Благовістям - Доброю Новиною!
Жити й прислухатись до голосу Воскреслого Спасителя - це та безпека, якої потребуємо, щоб
відважно і з довір’ям долати життя. Іноді ми потребуємо посилити гучність биття нашого
серця, бо воно надто легко потопає у галасі цього світу. Биття Божого серця знаходимо в
Євангелії від Івана 3,16: “Бог бо так полюбив світ, що Сина Свого єдинородного дав, щоб кожен,
хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним“.

