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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.
про апостольську діяльність св. Павла: “Павло с Тарсу до Світу“,
частина друга продовжується сьогодні по обох Святих Літургіях. Господині частують
кавою/чаєм і солодким.
ЗАСІДАННЯ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ у вівторок 12 листопада від 7:00-ої години вечора.
ВЕЧІРНЯ у наступну суботу 16 листопада від 6:00-ї години вечора.
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у наступну суботу 16 листопада. Прибуток з продажі вареників іде
на церковні-парафіяльні потреби й на сиротинці. Прохаємо всіх прийти до помочі. Потрібна
також поміч мужчин.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ 17 ЛИСТОПАДА по обох Святих Літургіях господині готовлять обід з
варениками, шинкою, кавою/чаєм, соками й солодким. Ціна: дорослі 13 років + 10.оо дол.,
діти від 5-12 років 5.оо дол., а до 4 роки безкоштовно.
ЗАКЛИК НАШОГО ВЛАДИКИ НА СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ. Бенкет, з метою підримки єпархіяльних
фондів, вібудеться у вівторок 10 грудня в готелі Шато Луї (Conference Centre). Квитки, по
150.о 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
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ 1932-33 РР. відбудеться, соборною
Панахидою, у суботу 23 листопада о 12:30 годині в Мійській ратуші міста Едмонтону.
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.
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. Оповідь: 2-а.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 200.оо дол. Володимир Урбан з проханням Божого
благословення для сина Івана, з нагоди його уродин; 100.оо дол. Володимир Урбан з
проханням Божого благословення для батька Дмитра, з нагоди дня св. Димитрія. На
Патріярший собор: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Щиро дякуємо.
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

Понеділок(11): Свята Літургія не відправиться.
Вівторок(12): в намірі дародавця - Лілея;
Середа(13): за здоров’я Олега, Степана і Анни - Володимир Маринін
Четвер(14): + Мирослав і Параскевія Бойко - Анна і Маріон Тиркали
П’ятниця(15): в намірі дародавця - Ловел Ґордон
Субота(16): 12:00 година полудня за пок. Олену Луців (40 днів) - Діти й внуки
********************************
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

БОГ ТВОРЕЦЬ

Бог-Творець - що значить ця правда? - Все, що є, живе та існує - сотворене. Все походить від Бога
Творця.
Що робить людина, яка вірує, що вона сотворена й походить від Бога-Творця? Хто зрозумів своє
походження, що він об’єкт вічної Любови - приймає себе самого, як дар Божої любови, радо й
вдячно визнає своє походження від Бога, знає, що він не мусів бути, а коли є то подарований, він
дар, бо Бог дав йому своє життя, тож і полюбить Бога Отця-Творця, понад усе на світі. А переживати
віру в своє створення, це відчувати у собі любов Небесного Отця, - це, прийняти себе самого і то
всеціло, як об’єкт-предмет любови Бога Отця.
Кожна людина інакша з вигляду, інакша в кожної психіка, інакша душа і світовідчуття. Тож вірити в
сотворення, значить, вірити в своє походження від Бога премудрого, який творивши кожну особу
обдумано, дає крихітку себе кожній особі, але не однаково. Тож приймаймо себе такими, якими
нас обдаровано й поклонімся Богові та все життя втішаймося життям і будьмо вдячні. Хто вірує й
живе вірою в Творця, приймає й другого, але як інакшого від себе, то й не буде судити, ані
критикувати ближнього, а буде для всіх вирозумілим і ставитися до всіх людей з великою любов’ю
й пошаною.
Знавши своє походження, людина буде ставитися до себе й до всіх людей з великою повагою до
цінностей, якими обдарована кожна людська особа. І так віруюча людина, не буде встрявати в чужі
справи, знавши, що Бог роздає свої дари й таланти людям, так, як Він сам хоче, не однаково, - тож
дає право всім на свій розсуд вирішувати свої справи. Тож нікого не буде судити, ані звинувачувати;
а пильнувати своєї поведінки, аби вона була послідовна віри. Так життям перевірювана віра в
сотворення стає великою свободою й визволяє від різних поневолень людського духа. Людина, яка
не зважає на цю правду, не живе нею, часто себе упідлює та саму себе уярмлює різними
комплексами, пересудами та втрачає свою ідентичність і профанує себе, як створену людину на
образ і подобу Божу.
Людина, яка не переживає віри в любов Творця виявлену їй створенням - звичайно
поневолюється й запоморочується перечуттям; залежна від людських суб’єктивних пересудів та
опінії. Немає більшої неволі духа, як та бути залежним від людської опінії, або звертати увагу на те,
що про нас думають, або говорять інші люди. Людина не така, як її хтось малює, але - такою, якою її
Бог створив і обдарував.... І воно так буває, якщо людина замість вірити, що вона така, якою її Бог
створив, то вона в неволі людської опінії, бо й не вірить, що Бог її створив і любить.
Знавши, що кожна людина інакша та інакші ласки й дари роздає Бог своїм сотворінням, тож віра в
Творця визволяє людину від критикування, пересудів, обмовлянь тощо. Зрозуміє людське
обмеження та безсилля; буде милосердитися, допомагати в потребі ближньому, буде співчутливою
та вирозумливою. А буде пильно зважати на себе - утверджуючи себе в добрі і правді - працюючи
над своїм вдосконаленням. Це та гідна поведінка людини, яка живе вірою в сотворення.

