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Ч. 42/1965.
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.
про апостольську діяльність св. Павла продовжується сьогодні по
обох Святих Літургіях. Господині частуватимуть кавою/чаєм та солодким.
ВХІД В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ у середу 4 грудня.Святі Літургії: 10 година ранку і 7 вечора.
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у п’ятницю 6 грудня. Прохають до помочі. Також потрібна поміч
мужчин.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ 8 ГРУДНЯ по обох Святих Літургіях відбуватиметься в нашій залі різдвяний
базар. Наше парафіяльне жіноцтво наготовило всякого добра. Також частуватимуть
кавою/чаєм і 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.оо дол. від особи, можна купити в єпархіяльній канцелярії тел. 780-424-5496, або
chancery@edmontoneparachy.com. Також прохають, по спроможності, дещо подарувати на
аукціон (вартости 50.оо дол. +) і передати до Ореста Іванишиного 780-438-2778, або
even@telus.net
КОНЦЕРТ СВ. МИКОЛАЯ нашої рідної школи відбудеться у суботу 14 грудня о 10:00-ій годині
ранку в Домі Української Молоді. Як і кожного року загостить св. Миколай. Батьки, яких
діти не навчаються в рідній школі, також повинні прийти зі своїми діточками. Мати на увазі:
тільки один подарок по дитині.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 330.оо дол. пожертвовано на похороні бл. п.
Марії Гринди. На будівельний фонд: по 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський і д-р Андрій
Горняткевич. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(2): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(3): + Наталя і Йосиф - Степанія Чичло
Середа(4): Свято входу в храм Пресв. Богородиці. Св. Літургії: 10:00 ранку й 7:00 вечора.
Четвер(5): за здоров’я Юрія - Ірина
П’ятниця(6): + о. Микола та Софія Вергуни і о. Михайло Ґураль - Легатова
Субота(7): 5:00 година пополудні за покійних в родині - Йосиф Канюґа
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

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

З НАУК МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО: “До виховної сили Церкви належить і
те, що в неділю і свята сходяться усі в церкві, як діти одної родини сходяться в домі
батька. Багаті і вбогі, вчені і прості, старі й молоді через мудрий провід Церкви
зближаються до себе. Церква всім пригадує їхні взаємні обов’язки і всім голосить
закон любови“.

У Євангелії читаємо, що після вибору дванадцятох Апостолів Ісус “вийшов на гору, а з ним велика
сила учнів і людей вельми багато“ з усіх сторін ближчих і дальших. Всі вони прийшли “послухати
його й оздоровитись від своїх недуг“ (Лк.6,18). Спаситель притягає до себе юрби народу своїм
співчуттям і милосердям до вбогих, хворих і терплячих. “Він, - як каже пророк, - узяв наші недуги і
поніс наші хвороби“ (Мт.8,17). Людина вийшла з рук Божих здоровою і щасливою. А Месія саме на
те і прийшов, щоб обновити впалу людську природу, повернути їй втрачене вічне щастя. Люди
горнуться до Ісуса, шукають за Ним, бо Він вказує їм, де і як можна знайти правдиве щастя.
Свою Нагірну проповідь Ісус виголошує для того, щоб радість наша була повною. Бо хто живе так,
як Він навчачє в цій своїй благовісті, - той блаженний; той уже став учасником діла відкуплення
вічного щастя, а хто легковажить цим навчанням, той сам себе засуджує.
Євангелія оповідає, що Ісус зійшов на гору, звів свої очі на учнів і весь народ, відкрив свої уста й
почав їх навчати:
“Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне“. Люди проклинають убогість, бо, слідом за
нею, ідуть нестатки, упокорення, терпіння, погорда. Всі відвертаються від убогого, вважаючи його
меншевартісним, некультурним, простаком. Ісус же, навпаки, благословить убозтво не задля самих
його наслідків, але за те, що вбогі, серед несприятливих умов свого життя, уповають на Бога. Від
Нього вони очікують всього, не покладаючись ані на туземні матеріяльні багатства, ні на багатства
власної справедливості й побожності. Так усе їхнє життя стає вбогим: і матеріяльне, і духовне.
“Вбогі духом“ усього надіються з висот; вони вільні від вантажу туземних дібр і власної
самопевності; вільні для Бога. Тому Бог може повністю віддати себе таким убогим.
“Блаженні тихі, бо вони успадкують землю“. Люди шанують відважних і тих, що вміють
помстити кожну кривду. Ісус же благословляє тихих, що нікого не утискають, ані не використовують,
не задумують помсти, ані насилля, щоб досягнути своєї мети. Тихі - це ті, що не ображаються, що
вміють ходити з погідним лицем і втримувати рівновагу духа серед прикрих обставин. Серце тихої
людини підкорене Божій волі; воно навстіж відкрите для Божої благодаті, яка оживляє, очищує,
збагачує і робить людину здатною для Божого Царства.
“Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені“. Люди жахаються болю, від нього всіма силами
втікають, а коли не можуть ні захоронитися, ані втекти, скаржуться і звинувачують інших, ба навіть
проти Бога хулять. Ісус же благословить засмучених. Засмучені - це всі ті, що перед Богом несуть
свої страждання, глухий смуток своїх сердець, крик свого болю. У світі є море сліз і болю: жаль з
причини втрати дорогої особи, смуток через втрату матеріяльних дібр або честі, з приводу
розчарувань і мінливості долі. Тому Ісус потішає засмучених: “Журба ваша у радощі обернеться“
(Ів. 16,20), бо настане час, коли Господь “витре кожну сльозу з очей їхніх; і смерті не буде більше,
ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше“ (Одкр. 21, 4).
“Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться“. Людина бажає легкого,
вигідного й ситого життя. Ісус же благословляє голодних, бо вони багато в чому схожі на “вбогих“,
тих, які своє життя з довір’ям складають на руки Божі, очікуючи від Нього отой щоденний кусник
хліба, щоб заспокоїти свій фізичний голод. Однак, окрім матеріяльного голоду, є ще й голод
духовний, голод серця, “бо не самим лише хлібом живе людина“ (Лк.4,4). Насичення обіцяє Ісус
“голодним та спраглим справедливості“. Не йдеться тут про справедливість трибуналів чи
щеденних стосунків, а радше про праведність, щоб стати такими, якими нас Бог бажає бачити. Як
голод і спрага женуть людину до праці, так і бажання праведності має здатність спонукати людину
до праці, подолання різних труднощів. /“Як осягнути щастя?“/

