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НЕДІЛЯ П’ЯТДЕСЯТНИЦІ - ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 21/1990.
.

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.
Сьогодні своє
урочисте перше Св. Причастя приймають 20 дітей: Бацик Анжела, Бацик Олег, Бацик Тарас,
Бокало Стефан, Бура Вікторія, Гонтарик Наталя, Горіх Юстина, Гутник Назар, Ґудзьо-Перез
Татіяна, Дощак Марко, Коробій Софія, Ножак Ростислав, Оліферчук Петро, Павлин Юліяна,
Рошкевич Кіра, Рошкевич Конор, Стефанюк Марта, Стефлокс Анелика, Сухий Назар і Тищук
Тарас.
СОБОРНА ПАНАХИДА за всіх поляглих за волю і незалежність України відправиться сьогодні на
цвинтарі св. Михаїла о 3-ій годині пополудні. Заохочуємо всіх до участи.
ЗАВТРА В ПОНЕДІЛОК СВЯТОГО ДУХА Свята Літургія о 10-ій годині ранку.
ЗАСІДАННЯ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ у вівторок 10 червня о 7-ій годині вечора.
ВЕЧІРНЯ у суботу 14 червня о 6-ій годині вечора.
ПОМІЧ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ПОВІНІ В БОСНІЇ ГЕРЦЕГОВІНІ. Сьогодні в нашій парафії збірка пожертв на
поміч потерпілим українцям від катастрофальної повіні в Боснії і Герцеговіні. По обох
Святих Літургіях при виході стоятимуть братчики готові відібрати пожертви жертводавців.
ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ (від 7-14 років) на єпархіяльній Оселі над озером Вабамун від 13-26 липня.
Більш нформацій на тел. 780-424-5496 або 780-446-1061. Брошурки з аплікаціями є в
притворі храму.
ТАБІР ДЛЯ ВІВТАРНИКІВ 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.
ВИСТАВЛЕННЯ КОПІЇ ТУРИНСЬКОЇ ПЛАЩАНИЦІ. Порядок виставлення копії Туринської Плащаниці
в катедрі св. Йосафата в місяці червні: Кожного вівтірка і четверга від 6-8-ої години вечора,
а о годині 6:30 подаються усно інформації про саму Плащаницю та її копію. Неділями
виставлення триває від 1-4-ої години пополудні, а усні інформації подаються о 2:00-ій
годині. Під час виставлення відбуваються Богослуження. Ці інформації подаються з
наміром, щоб парафіяни, які бажають вшанувати копію Туринської Плащаниці, мали нагоду
вибрати для себе відповідний час відвідин. В притворі нашого храму є брошурки з
основними інформаціями про саму Туринську Плащаницю. Копію Туринської Плащаниці
придбала наша Єпархія і вона є власністю Єпархії.
СЬОГОДНІ В НАШІЙ ПАРАФІЇ ДЕНЬ ПЕРШОГО УРОЧИСТОГО ПРИЙНЯТТЯ СВ. ПРИЧАСТЯ.

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

“Не легковаж Господнього гніву, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог
любить, того і карає, як батько улюбленого сина“ ( Біблія, Приповідки, 3,11-12).

На загальні церковні потреби: 10.000.оо дол. Дамко Вішневський; 200.оо дол.
Василь і Світлана Ніколаєв; 150.оо дол. Марія і Олександр Шиш за упокій душі батька й
дідуся бл. п. Михайла Шмігельського; 100.оо дол. Анна Бойкевич - на поміч Україні; 75.оо
дол. Тарас і Ірина Шмігельські за упокій душі батька і дідуся бл.п. Михайла; 50.оо дол. Анна
Лібіч з нагоди першого урочистого Св. Причастя внуки Юліяни. На собор в Києві: 100.оо
дол. д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(9): Понеділок Святого Духа. Свята Літургіє 10:00 година ранку.
Вівторок(10): + о. Михайло Ґураль - Легатова;
Середа(11): + Микола Бурбела
Четвер(12): + Катерина Юник - Ольга Горудько;
П’ятниця(13): + Анна Микуляк - Марія Романків; Субота(14): 9:00 ранку на закінчення
навчального року в рідній школі й на курсах українознавства.
ЖЕРТВИ.

*****************************
ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА

Святий Дух - це Третя Особа Божа, рівна Отцю і Сину. Святий Дух веде Церкву дорогами спасіння.
Він оживляє вірних Божою ласкою, просвічує їхній ум, щоб пізнавали правди вічні, об’явлені.
Святий Дух - це той, що дає силу для слова проповіді. Він кличе нових апостолів. Святий Дух
допомагає черпати зі слів Христа все нові, актуальні правди. Завдяки Святому Духові ми завжди
відкриваємо в Церкві невидимого Христа. Постараймося, в святій молитві, випросити собі в
обильності дарів. Страймося щодня проказувати молитву до Святого Духа: “Царю Небесний,
Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе дібр і життя Подателю, прийди
і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші“.
І ще один момент невидимої присутності Христа - Пресвята Євхаристія. Тут зустрічаються
видиме з невидимим. Євхаристія є видимим знаком невидимої, але реальної присутності Христа
поміж нами. Тим зовнішнім знаком є хліб і вино. Вже самі ці видимі знаки вказують на бажання
Христа споживати Його. Він хоче мати з нами якнайтіснішу злуку. Він не хоче бути побіч нас. Він
хоче бути в нас!
І ці три елементи: любов Христа і взаємна любов, дії Святого Духа та Євхаристійний Христос
стають основою Церкви. Вони - ті невидимі узи, що в’яжуть разом усіх вірних в одне таїнствене Тіло
Христове. Отже, любов, ласка Святого Духа, Євхаристія роблять нас живими християнами.
Апостоли починали колись свої проповіді такими словами: “Те, що ми чули, бачили, до чого
дотикалися, те проповідуємо вам.....“
Ми покликані також проповідувати Христа, але ми маємо робити це прикладом нашого
праведного життя. Нам треба сказати: “Того, кого ми не бачили, не чули, не дотикалися, але якому
ми повірили, якого засади прийняли і ними живемо, того Христа проповідуємо!“
Христос сьогодні шукає душ таких, що мають відвагу відректися себе, взяти свій хрест і йти за ним
на Голгофту. Шукає християн, які Йому й досі виявляють любов не словами та ідеями. Любов без
готовості на пожертву - це далеко не християнська любов. Такою любов’ю неба не здобудемо.
*******************************
З НАУК СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО: “Нема в тому нічого особливого й дивного, коли ти дякуєш

тоді, коли ти наділюваний дарами, здоровий, все тобі ведеться і ти щасливий. Треба,
щоб ти благодарив Господа у нещастях і журбах. Не говори нічого, крім слів:
’Благодарю Тебе Господи’!“

