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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.
СВЯТО СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ

вечора.

у п’ятницю 8 листопада. Св Літургії 10:00 ранку й 7:00

ВЕЧІРНЯ у суботу 9 листопада від 6:00-ої години вечора.
ЗАКЛИК НАШОГО ВЛАДИКИ НА СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ, 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. 780-424-5496, або
chancery@edmontoneparchy.com.Також прохають, по спроможності, дещо подарувати на
аукціон (вартости 50.оо дол +) і передати до Ореста Івенишиного 780-438-2728, або
even@telus.net
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ про апостольську діяльність св. Павла: “Павло с Тарсу до Світу“,
частина друга, продовжуватиметься у наступну неділю по обох Св.Літургіях. Наші господині
частуватимуть кавою/чаєм і солодким.
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
й нове 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.
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 ГрекоКатолицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповід 1-а.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 1,000.оо дол. A Zen Machine Tool Ltd (на павуки);
200.оо дол. Павліна Тобейчик за упокій душ мужа Миколи й його батька Семена; 120.оо
дол. Михайлина Богонос; по 100.оо дол.: Василь і Віра Тимкові за упокій душ покійних
батьків і всіх родичів, д-р Зенон і Зірка Когути (сиротам), д-р Богдан Медвідський
(будівельний фонд). Всім жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(4): Св. Літургія не відправиться.
Вівторок(5): в намірі дародавця - Лілея
Середа(6): за здоров’я Олега, Степана і Анни - Володимир Маринін
Четвер(7): + Степам Лацік і родина - Легатова
П’ятниця(8): св. Великомуч. Димитрія. Св. Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора
Субота(9): + о. Михайло, о. Євстахій, о. Микола, Михайло, Софія, Євгенія, Лариса, Роберт і
Зенон - Легатова

БОГ - ОДИН - ТВОРЕЦЬ - ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

Головний предмет, ота основна правда християнського віровизнання така: Вірую в однога Бога,
Творця, Отця, Вседержителя“!
Бог наш - один. У поняттю Бога виключне многобожжя. Як Бог то лише один! Бог єство одиноке,
бо святе. Бог неповторний, недопорівнання, несказанний, незбагнений, невидимий, духовний,
неосяжний, вічний, самобутній, завжди сущий, і так само сущий, бо - Він єдиний Господь, Бог
наш!...Бог - Самобутній, всюди Сущий - Дух!
Як одна душа у людському тілі так у всесвіті є тільки один Бог. Якщо мова про Господа Бога, то
лиш про того одинокого Отця, Творця, об’явленого в Біблії. Цю правду треба сприйняти і серцем
увірувати, аби відчути й пережити та зрозуміти, яка то могутня сила, яка свобода в ній.
Вірити в цю правду, що Бог один, що він Сущий, це значить пристати до Бога бути в ньому, тобто
перебувати в тій правді, казав Ісус тим, які увірували в нього: “Коли ви перебуватимете в моїм
слові, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте правду, і правда визволить вас“ (Ів.8,31-32).
Пізнаєте правду, тобто визнаєте, будете її переживати, а вона визволить від усяких поневолень, гніту тіла й духа. Ту вільність від неволі гріха дає нам Ісус, Син Божий, Богочоловік.
Пізнати правду, що Бог є єдиний, то вона висвободжує від баламуства, суєвір’я, зроджує
забезбеку і тоді людина так довірливо молиться: Люблю тебе, Господи, кріпости моя, Господь
тердиня моя - захист мій.
Бог - Творець - це означає, що все що є, живе та існує - сотворене. Все походить від Бога Творця.
Один Бог усе сотворив. Він сотворив першу людину, сотворив чоловіка й жінку. Книга Буття
каже:“Сотворив Бог людину на свій образ; на Божу подобу чоловіком і жінкою сотворив їх“
(Бут.1,27). Бог сотворив все обдумано, “сказав і сталося“. Бог не творить людські душі на глум, а
кожну душу творить за своїм пляном і обдумано і то на свою подобу, але інакшою. Тому то кожна
людина з вигляду інакша, а ще більше щодо душі.
Людина це особа, не якась річ. А кожна особистість має свої притамані риси. Немає ані одної
людини зовсім собі подібної. Бог творить кожну людину на свій образ і кожна людина на свій лад
подоба Творця. На мільйонах людських облич відзеркалюється велич, мудрість, краса одинокого
Творця.
Бог кожного/у з нас сотворив з любови й обдумано; кожний/а з нас також - одинока особа, в
якійсь мірі неповторна. Кожна людина в своїй особистості єдина й неповторна. За цю правду треба
Богові щиро подякувати, як заохочує псалмоспівець: “Ликуйте перед Господом вся земле! Служіте
Господеві з радістю! Увійдіть перед його обличчя веселі! Знайте, що Господь то він - Бог; Він
створив нас, і ми йому належимо. Увійдіть з подякою до нього, - з хвалою; дякуйте Йому
благословіте його ім’я! Бо добрий Господь, повіки Його милість і по всі роди Його вірність“
(Пс.100).
Також приймати себе з насолодою з рук Творця й радіти самим собою та втішатися життям.
Приймати свою стать, свою долю. Приймати свою історію, свою расу й кров, приймати свою
родину, день свого народження й день свого хрещення. Кожний/на з нас є великою людиною! Нас
Бог вибрав і призначив жити тепер і бути його “Сином/дочкою, святим досконалим у любові“.
Вірити в Бога Творця - це значить першусього вірити в ту об’явлену правду, що Бог Отець,
праджерело всього існування, первоначало всякого життя. Вірити, що Бог є начало мого життя. Я не
мусів/ла жити, коли живу, то тому, бо Господь Бог мене хотів, мене полюбив споконвіку й
призначив мені нині жити на цій землі, дав мені моїх батьків, край й українську народність.

