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6 ЖОВТНЯ 2013
НЕДІЛЯ 15-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 36/1959.
Гл. 6.

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.
ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНКИНЬ Марійської Дружини сьогодні по 2-ій Святій Літургії.
ЗАСІДАННЯ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ у вівторок 8 жовтня від 7-ої години вечора.
КОНЦЕРТ ВІДЗНАЧЕННЯ 1025-РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ РУСЬ-УКРАЇНИ. З благословенням українських Владик

Кир Давида й Кир Іларіона згаданий концерт відбудеться у п’ятницю 11 жовтня у церкві св.
Василія (7007-109 вул.) о 7:30 вечора. Виступають едмонтонські хори. При вході можна
пожертвувати на літні табори для осиротілих дітей в Україні. На пожертви 20.оо дол.+
видаватимуть квитанції на прибутковий податок. Чека виписувати на: "Help us Help the
Children". Всіх запрошають.
ВЕЧІРНЯ у суботу 12 жовтня від 6:00-ої години вечора.
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ про апостольску діяльність св. апостола Павла: “Павло з Тарсу до
Світу“ будемо висвітлювати через кілька неділь по обох Св. Літургіях. Перша півгодинна
частина: “Світло з неба“ у наступну неділю. Наші господині частуватимуть кавою/чаєм і
солодким. Фільм висвітлюється безкоштовно. Можна дати господиням добровільну
пожертву за каву/чай. Все іде на церковний-парафіяльний фонд.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 200.оо дол. Василь Стефанишин за упокій душі
дружини бл. п. Ірини; 100.оо дол. на будівельний фонд д-р Богдан Медвідський. Дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(7): за здоров’я Тері - Марія Гонтарик
Вівторок(8): + Юстина Візнюк і родина - Легатова; Середа(9): в намірі дародавця
***************************
КРАМНИЦЯ.

Одному юнакові приснилося, що він увійшов до великої крамниці. За прилавком стояв ангел.
- Що ви продаєте? - спитав юнак.
- Все, що бажаєте, - чемно відовів ангел.
Юнак почав нараховувати: - Я хотів би припинення у світі всіх воєн, справедливости для
покривджених, терпимости та щедрости до чужинців, любови в родинах, праці для безробітних,
єдности в Церкві і...і...
Ангел перервав його: - Вибачте, пане, ви мене не зрозуміли. Ми не продаємо плодів, а тільки
насіння.
Одна Ісусова притча починається так: “Царство Боже подібне до насіння, яке один господар
казав посіяти на своїм полі....“
Царство - це завжди початок. Малесенький, майже незначний початок. Сам Бог прийшов на
землю, як зерно, як квас, як малесенький початок.
Зерно - це чудо. Навіть найбільше дерево виростає з малого зерна. Твоя душа - це поле, на
якому посіяні важливі діла та великі цінності.
Чи дозволиш їм вирости?
/Бруно Фереро: “365 Коротких Історій Для Душі“/

АТЕЇЗМ І МАТЕРІАЛІЗМ
Атеїст, безбожник - це той, хто не визнає існуючого Бога, або той, хто каже, що ніби то
Бога нема. А найбільше нині безбожників, яким Бог на заваді, тож живуть так, немов би
Бога й не було.
Матеріаліст, який не вірить в духа, для нього існує тільки матерія. Матеріаліст вірує тільки
в матерію і приймає за існуюче тільки те, що може намацати, побачити й ликнути. Тож
смерть людини, для матеріаліста, така сама, як у скотини. Помер чоловік скінчилося, кажут матеріалісти.
Матіалізм та атеїзм - філосіфія марксизму, - суть комунізму. Вони це називають “наукою“,
а в дійсности це найбільше упідлення людини. Заперечивши безсмертну душу, людина
зведена до рівня скотини. Найбільше нещастя створіння на землі! А всі її прагнення жити й
бути щасливим - один крах ілюзій!...
Атеїст і матеріаліст - це безвірник, який не приймає світу духа. Заки сказати “нема Бога“
вони насамперед заперечили гріх, потім безсмертність душі й вічність; для них нема
вічного життя: нема неба, ні ангела, ані сатани, ні пекла, тож і Бога не треба.
Людина не може заперечити Бога тим більше ніколи не докаже, що Бога немає. Але
може жити безвірником та без Бога, бо не відчуває потреби в Бозі. Сьогодні “модерні“
вірують в людину. Людина по природі мусить у щось вірити! Наступила ера техніки й рух та
гуркіт машин спричинив отой сучасний головокрут, якесь дивне запоморочення людей.
Нині можна легко доробитися та поліпшити своє життя. Скрізь великі зміни.
Матеріальний поступ включає розвиток і світогляд змінився. А релігійна правда незмінна.
Тож атеїсти й матеріалісти почали уважати її за історичний пережиток, який стоїть на
перешкоді матеріальному розвиткові?!
Архитектура, мода, мистецтво, моделі авт, навіть кухонне навчання щороку інакші. А
Євангелія та сама, що була тому 2000 років. І духовне життя теж проявляє нові відтінки, але
невидиме. Тепер не так вивчати треба релігійні істини на пам’ять, але в них
самозаглиблюватися, переживанням та відчуттям, а це вимагає терпеливості, якої бракує
тепер всім нам.
Найбільше релігії пошколдило односторонне виховання. Коли на Заході школа звернула
всю увагу на виховання інтелектуальне, дедуктивне; замало, або нічого інтуїтивного
дослідження серцем. Не розвинута тепер природна здатність безпосереднього
розпізнавання істин. Таке пізнання здійснюється більш серцем, поетичне, містичне; його
осягається контемпляцією - воно й є релігійним, мовчазним свіспригманням, - необхідне
длєя дійсного формування людської особи та релігійного світогляду.
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