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17 ЛИСТОПАДА 2013
НЕДІЛЯ 21-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 40/1963.
Гл. 4.

Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо та тих, які з причин старості, немочі чи інших не
в силі сьогодні бути з нами. Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням.
в нашій залі можна мати обід (пироги, шинка, солодке,
кава, чай соки...). Ціна: дорослі 13+ 10.оо дол., діти від 5-12 років 5.оо дол., а до 4 роки
безкоштовно.
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА І ІНШИХ БЕЗТІЛЕСНИХ СИЛ у четвер 21 листопада. Святі Літургії:
10:00 ранку та 7:00 вечора.
ВЕЧІРНЯ у суботу 23 листопада від 6:00 години вечора.
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ 1932-33 РР. відбудеться, Соборною
Панахидою, у наступну суботу 23 листопада о 12:30 годині в Мійській ратуші міста
Едмонтону. Заохочуємо всіх парафіян до участи.
ЗАКЛИК НАШОГО ВЛАДИКИ НА СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ. Бeнкет, з метою підтримки єпархіяльних
фондів, відбудеться у вівторок 10 грудня в готелі Шато Луї (Conference Centre). Квитки, по
150.оо дол. від особи, можна купити в єпархіяльній канцелярії тел. 780-477-7339, або
chancery@edmontoneparchy.com. Також п
рохають, по спроможності, дещо подарувати на аукціон (вартости 50.оо дол. +) і передати
до Ореста Івенишиного 780-438-2778, або even@telus.net.
НОВІ АДРЕСИ Й НОВІ ЧИСЛА ТЕЛЕФОНУ. Якщо в Вас є нова адреса або нове число телефону,
просимо про це повідомити парафіяльний уряд. Можна це зробити виписавши нову адресу
і число телефону на анкеті, що є на першій сторінці нашого Бюлетену та передати це
братчикам в кошичок або особисто парохові. Також можна по телефоні на 780-477-7339.
Хто б бажав зареєструватися до парафії, можна це зробити тим самим способом.
СЬОГОДНІ, ПО ОБОХ СВЯТИХ ЛІТУРГІЯХ,

ОПОВІДИ.
- Наміряють

вступити в подружний стан: Спаський Сергій, син Олександра і Антоніни
Магновської, належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешканий в Едмонтоні
та Курбала Ольга, доня Сергія і Лариси Бойко, належить до Української Греко-Католицької
Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь: 3-я.
- Головатий Даниїл, син Володимира і Наді Комарницької, належить до Української ГрекоКатолицької Церкви, замешканий в Едмонтоні та Куня Сінді, доня Хози і Флори Ґракоїро,
належить до Римо-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь: 1-а.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 350.оо дол. Анна Король; по 100.оо дол.:
Ростислав та Віра Лавришині і Андрій та Христина Антонові з нагоди хрестин доні Даниїли
Анастасії. Всім щира подяка.
************************************
“Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства“ (Пс.32,2).

Понеділок(18): 7:00 вечора в намірі сім’ї Кулик
Вівторок(19): + Іван Макар і родина - Легатова
Середа(20): за здоров’я Олега, Степана і Анни - Володимир Маринін
Четвер(21): Собор Архистратига Михаїла. Св. Літургії: 10:00 ранку і 7:00 вечора.
П’ятниця(22): 10:00 ранку похорон бл.п. Марії Гринда
7:00 вечора за пок. Михайла і Катерину - Сім’я Гринів
Субота(23): + Василь і Віра Кунди - Легатова
****************************
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

БОГ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

Бог тому, що створив з нічого, “сказав і сталося“ все держить і утримує в існуванні. Взявши це до
уваги тоді всі події, діла, випадки мають значіння й все сотворіння спрямоване до однієї цілі, тож
усе корисне й потрібне, бо одне другому служить, та всі речі націлені до людини, як владаря землі.
Але настільки, наскільки людина вірить у свою гідність і підлегла Божому Провидінню, та назавжди
залишається, такою, якою й була створена - образ невидимого Господа Бога. Тоді має право
оволодівати усім створеним та всім покористуватися для свого щастя; але коли людина забуває,
або усуває Бога, тоді вона стає карикатурою Божою та спотворює все, що створене. Ця правда каже
нам вірити, що всесвіт тому, що створений в руках Божих. Бог керує світом. Кожній людині дає
ласки й дари, як він хоче, назначує час життя на землі, алі всі мусять неухильно дотримуватися
Божих заповідей і спрямовувати все своє життя до вічності, до неба, до Царстав Божого та багато
молитися. Вірою в одного Бога, Творця-Отця, Вседержителя, людина визнає цю правду тим самим
себе визнає за сотворіння-дитину Божу та входить в Бога, себе Йому віддає і спасається. Вірити, що
Бог всім кирує - означає в практиці, визнавати Боже Провидіння, тобто віддати себе на Божу волю
та щиро, як дитина уповати на Боже Провидіння. Коли людина неухильно вірить, що Бог один і Він
її створив з любови та її життя держить на своїх руках і так людина і всесвіт існує, той все життя
практикує богословську чесноту надію і таким чином віра переростає в довір’я до Бога Творця.
Довір’я - це віра й любов разом, - довірливе ставлення до Бога Творця, Вседержителя, що
виникає на основі віри в Божу любов і Божу вірність та справедливість. Бог домагається такого
довірливого ставлення до Себе. Довіряти означає завірити себе й несхитно вірити у правоту, честь і
щирість когось. А довіряти Богові - це чинно вірити в Божу любов, вірність, всемогутність і
справедливість Божу. Довіряти Богові означає всеціло покладатися - віддати себе Божому
Провидінні. А виявляти довір’я передавати себе самого й все своє життя на волю Вседержителя.
Довір’я тотожне з дорученням. А доручити означає покласти на Боже Провидіння своє життя, свою
душу й долю, з наміром себе забезпечити та схоронити від усіх затій пануючого зла на світі. Віддати
себе у повне розпорядження всемилостивого Творця-Вседержителя. Віддати поручити всеціло своє
життя Божому Провидінню, значить молитися, як було пророк молився: “Возлюблю Тебе, Господи,
кріпосте моя, Господь твердиня моя і прибіжище моє...“ Як віра в Боже Провидіння проявляється
в житті християнина? Життя наше можна розглядати, як минуле, теперішнє й будуче. Що минуло,
минуло й не вернеться більше. Пережите може бути негативне, або позитивне. Доконаних фактів
не можливо усунути. Хто щиро любить Бога, все виходить йому на добро, він віддає своє минуле на
Божу Мудрість, який зі зла вміє вибрати добро - тож не думає більше на своє минуле. А скільки
років ще буде жити на землі - не знає - тож з довір’ям віддає себе Божому Провидінню й робить
плян для свого життя, як би то найкраще сповнити свої громадські, родинні та релігійні обов’язки та
приподобатися Богові. Зробленого пляну сатарається додержуватися й жити тепер, у цю хвилину.

