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1 ЧЕРВНЯ 2014
НЕДІЛЯ СВЯТИХ ОТЦІВ 1-го ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ В НІКЕЇ

Ч. 20/1989.
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.
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПІВГОДИННИЙ ФІЛЬМ про апостольську діяльність св. Павла продовжується
сьогодні по обох Святих Літургіях. Буде кава/чай і солодке. Заохочуємо до участи.
СНІДАНОК З ЄПИСКОПОМ КИР ДАВИДОМ відбудеться в залі Верховина (9637-108 Аве.) у середу 4
червня від 7:30-9:00 години ранку. Квитки по 25.оо дол. від особи можна купити по тел.
780-424-5496. Прибуток іде на підтримку духовних покликань в Єпархії.
ВЕЧІРНЯ у суботу 7 червня о 6-ій годині вечора.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ ВІДЗНАЧАЄМО СВЯТО ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА (ЗЕЛЕНІ СВЯТА). Соборна Панахида, на
цвинтарі св. Михаїла, за всіх поляглих за волю і незалежність України відправиться о 3-ій
годині пополудні. Заохочуємо всіх до участи.
УРОЧИСТЕ ПЕРШЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ ДІТЕЙ відбудеться, під час першої Святої Літургії, у наступну
неділю (Зелені Свята).
ПОВІНЬ У БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВІНІ. Недавні катастрофальні повіні в Боснії і Герцеговіні захопили й
околиці в яких проживають українці. Тільки в одній парафії Баня Лука, як повідомляє
місцевий парох, зовсім знищено господарки 11-ом українським сім’ям. Вони мусять все
будувати наново. Годиться їм помогти, тим більше, що в тих краях післявоєнні обставини
(безробіття поверх 30%) є дуже складними й тяжкими. Наш Владика Кир Давид заохочує й
благословляє збірку на поміч. В нашій парафії влаштуємо однонедільну збірку. У наступну
неділю (Зелені Свята) по обох Святих Літургіях братчики в притворі будуть збирати Ваші
пожертви. Чеки виписувати на парафію. Хто бажає посвідку за свою пожертву, вживати
парафіяльну конвертку, або на конвертці виписати число парафіяльної конвертки. В збірці
на потреби в Україні , яку ми влаштували перед Великоднем, в нашій парафії зібрано
поверх 8,500.оо дол., яких ми вже, через Єпархію, передали в Україну.
ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ (від 7-14 років) на єпархіяльній Оселі над озером Вабамун від 13-26 липня.
Більш інформацій на тел. 780-424-5496 або 780-446-1061. Брошурки з аплікаціями є в
притворі храму.
ТАБІР ДЛЯ ВІВТАPНИКІВ над Голубним озером (Pigeon Lake) від 4-9 серпня. Інформації з
аплікаціями є в притворі храму. Для вівтарників парафія оплачує половину коштів табору.
ЗІБРАННЯ СТАРШОЇ МОЛОДІ (“ЄДНІСТЬ 2014“) організується в містечку Камроз від 14-17 серпня.
Памфлетки з інформаціями є в притворі.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: по 100.оо дол.: Анна Британ за здоров’я та Боже
благословення для внука Йордана, Агафія Фецуляк з родиною за упокій душі мами й бабці
Анастасії, д-р Богдан Медвідський на будівельний фонд і Володимир Урбан за упокій душі
Романа. На квіти: 30.оо дол. Марія Мацюк. Жертводавцям щиро дякуємо.

Понеділок(2): 7:00 година вечора за упокій Марії (1 рік) - Сім’я Михайляк
Вівторок(3): + Йосафат Аронець - Ксеня;
Середа(4): Свята Літургія не відправиться
Четвер(5): за здоров’я Лілі - Зірка Когут;
П’ятниця(6): + Ярослав Патан - Маруся
Субота(7): 10:00 година ранку за покійну Катерину Юник (40 днів) - Діти
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ:

**************************
КОНЕЧНІСТЬ В РЕЛІГІЇ

Світ позбавлений Бога загнався у сліпий кут. Немає любови, не має миру, не
може бути забезпеки. Розчарування щоразу більше допікає й зневіряє людей.
Небезпека й непевність скрізь й усюди. Бо бракує Бога, тому й не може бути
спокійного, безпечного життя. Людина без релігії знизує себе до звичайного
хлібоїда.
Викривлені стежки, бо криві й фальшиві стали люди. Позбавлені Бога, не
мають і мети. Вічне життя, найбільша мета й призначення людей. Без віри в
справедливого Бога, без віри в вічну нагороду і кару пекла, життя стає один
гніт і тортура та визиск.
Людина без релігії, людина без мети й без Бога одна несенітниця і
безглуздість! Віра нам каже, що людина вийшла від Бога, вона бо створена,
вона богуподібна; поєднана з Богом титулом свого походження, не може
жити повним людським життям і відірвана від джерела свого життя. Людина
згрішивши відступила від Бога й відірвана від дружби з Богом - зніяковіла,
збентежена!
Ісус Христос своєю смертю й воскресінням, стер гріх людини і знов воз’єднав
людину з Богом, ласкою Божою. Релігія це встановлений новий священний
зв’язок, який привертає відпалу людину до прилучення з Богом - джерелом
життя - велика ласка та вияв безмежного Божого милосердя та всепрощення.
Спасіння, яке зачалося з днем відкуплення, - треба здобувати й утверджувати
продовж усього життя на землі. Практика релігійна многограна, вона
обхоплює все життя Церкви. Всі церковні приписи та духовні вправи мають на
меті привернути та затіснити єдність людини з Богом та уможливити мирне
співжиття з усіма людьми. Всі бо люди рівні діти Божі мають Святого Духа та в
Церкві навзаєм члени.
************************************

“Посеред усяких обставин, мої дорогі, ми потребуємо віри, бо
віра - це мати чеснот, лік спасіння. Без неї ми не в силі пойняти ніякої науки про високі
справи. А ті, що не мають віри, подібні до людей, що хотіли б переплисти море без
корабля“.
З НАУК СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО:

