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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.
вироблятимуть у наступну суботу 30 листопада. Запрошають до помочі. Потрібна
також поміч мужчин.
ВЕЧІРНЯ у суботу 30 листопада від 6:00-ої години вечора.
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ про апостольську діяльність св. Павла продовжується у наступну
неділю 1 грудня по обох Св. Літургіях. Господині частуватимуть кавою/чаєм та солодким.
ЗАКЛИК НАШОГО ВЛАДИКИ НА СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ. Бенкет, з метою підтримки єпархіяльних
фондів, відбудеться у вівторок 10 грудня в готелі Шато Луї (Conference Centre). Квитки, по
150.oo дол. від особи, можна купити в єпархіяльній канцелярії тел. 780-424-5496, або
chancery@edmontoneparchy.com. Tакож прохають, по спроможності, дещо подарувати на
аукціон (вартости 50.оо дол. +) і передати до Ореста Івенишиного 780-438-2778, або
even@telus.net
У ВІВТОРОК 26 ЛИСТОПАДА в будинку Провінційного Парламенту о 12:00 годині полудня
відбудеться відзначення 5-ої річниці від проголошення Провінційним Парламентом
Голодомор в Україні 1932-33 роках геноцидом проти українського народу. Заохочуються
парафіяни прийти на цю святочність.
РІЗДВЯНИЙ БАЗАР в нашій парафії відбудеться у неділю 8 грудня по обох Святих Літургіях.
Проситься мати це на увазі.
КОНЦЕРТ СВ. МИКОЛАЯ нашої рідної школи відбудеться у суботу 14 грудня в Домі Української
Молоді о годині 10:00 ранку. Як і кожного року будемо мати св. Миколая, але мати на увазі
- тільки один подарок по дитині.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан:
- 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: 2-а.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 500.оо дол. Володимир і Даруся Коновалці з
родиною за упокій душі батька й дідуся бл.п. Степана Чупіля з нагоди 3-ої річниці від
смерти; 300.оо дол. Михайло Чеканський в день небесного Хоронителя Арх. Михаїла;
150.оо дол. сім’я Івана і Уляни Солецьких в 40-ий день від упокоєння мами й бабці Олени
Луців; 100.оо дол. Володимир Урбан за здоров’я й Боже благословення для сина Михайла
з нагоди свята Арх. Михаїла. Всім жертводавцям щиро дякуємо.
ВАРЕНИКИ

******************************************

“Киньмося в Господні руки, а не в руки людські, бо яка його велич, таке й його
милосердя“ (Біблія, Сирах, 2,18).

Понеділок(25): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(26): в намірі дародавця - Лілея; Середа(27): + Олена Луців - Марій. Дружина
Четвер(28): за здоров’я Юрія - Ірина; П’ятниця(29): + Іван Макар і родина - Легатова
Субота(30): за здоров’я Олега, Степана і Анни - Володимир Маринін
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

****************************

“Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя“.

Милосердні називаються
блаженними, бо вони чинять добро; вони ставлять милосердя вище від справедливості.
Милосердні не накидаються на ближнього, але полегшують його недолю, виліковують його рани.
Роблять це не тому, що вони лагідні своєю вдачею, бо свідомі своїх потреб: і вони потребують
Божого милосердя в своєму житті. Милоердні не судять злом за зло, щоб Бог їм відплачував
добром; прощають тим, що чинять їм кривду, аби завжди мати у Бога прощення. Та милосердні
роблять це перш за все тому, що без милосердя вони, одного дня, не зможуть виправдатися на суді
Божому.
“Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога“. Люди думають досягнути свого щастя,
ідучи за своїм інстинктом, почуттями і потягами тіла, вважаючи, що їм неможливо стриматися від
усього того. Ісус же називає блаженними чистим серцем. Цей вислів “чисті серцем“ говорить про
ту глибоку щирість і ясність, яка робить серце людини прозорим у повноті Господнього світла. А
серце - ум людини - знечищується всякого роду гріхами. Хто береже своє серце від зла, той чистий
серцем, а з його нутра випливає добро, думки любові й милосердя, туга за Богом.
“Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться“. Люди постійно між собою
ворогують, провадять війни, сваряться, судяться... Одне слово: людське суспільство повне всякої
борні й гамірного безладя. І для отих людей усіх часів Ісус проповідує мир. Блаженними Він
називає тих, що в буденне життя вносять мир, які ворогів примирюють, що пригашують ненависть,
з’єднуючи розлучені серця. Блаженні ті, які клопочуться про мир між народами! Блаженні, перш
усього ті, що будують мир між Богом і людьми. Кожний християнин до того покликаний, щоб стати
апостолом миру. Хто довкола себе випромінює свій внутрішній мир із Богом, той не потребує
багато слів. Миротворці “синами Божими назвуться“ тепер, а з усією повнотою щойно тоді, коли
дійсним стане Боже Царство.
“Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне“.
В усі часи виникали
переслідування. А їхнім проводом були особисті ворожнечі, расова ненависть, жадоба володіння у
племен і народів. Невже ж переслідується також “за правду“? Так, бо йдеться тут про Божу
правду. Вони, оті переслідувані, повністю здані на Бога, тож у них досконала чистота і праведність
життя, оскільки вони наслідують Ісуса Христа. І їх стосується оце останнє блаженство:

“Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на
вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі;
так-бо переслідували пророків, які були перед вами“.
Це блаженство помітно ширше від попередніх; з ними воно пов’язується такими словами, як:
переслідуванням, “блаженні“ і, врешті, сильним вигуком: Радійте і веселіться!“ - “переслідувані
за правду“ і “переслідувані мене ради“. Ці два вислови взаємно себе пояснюють. Однак, “дійсну
правду“ можна знайти лише на Ісусовій дорозі та в Його навчанні. І навпаки, хто зазнає гоніння
заради Ісуса, тим самим зазнає гоніння і за правду. /“Як осягнути щастя“/

