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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.
ВСІМ БАТЬКАМ, А ОСОБЛИВО БАТЬКАМ НАШОЇ ПАРАФІЇ, ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ БАТЬКА! НЕХАЙ ДОБРИЙ ГОСПОДЬ, ДОРОГІ
БАТЬКИ, БЛАГОСЛОВИТЬ ВАС ЗА ВСІ ВАШІ СТАРАННЯ, ЯКИХ ВИ ВЛОЖИЛИ І НАДАЛІ ВКЛАДАЄТЕ В ЖИТТЯ НАШИХ
РОДИН, НАШОЇ ПАРАФІЇ І НАРОДУ.
НА МНОГІЇ ЛІТА!

ВЕЧІРНЯ у суботу 21 червня о 6-ій годині вечора.
ВИСТАВЛЕННЯ КОПІЇ ТУРИНСЬКОЇ ПЛАЩАНИЦІ. Порядок

виставлення копії Туринської Плащаниці
в катедрі св. Йосафата в місяцхі червні: Кожного вівтірка і четверга від 6-8-ої години вечора,
а о годині 6:30 подаються усно інформації про саму Плащаницю та її кіопію. Неділями
виставлення триває від 1-4-ої години пополудні, а усні інформації подаються о 2:00-ій
годині. Під час виставлення відбуваються Богослуження. Радиться шановним парафіянам
вибрати собі відповідний час на відвідини та вшановання копії Туринської плащаниці. В
притворі нашого храму є брошурки з основними інформаціями про саму Туринську
Плащаницю. Копію цієї Плащаниці придбала наша Єпархія і вона є власністю Єпархії.
ХОР ДНІПРО ВІДЗНАЧАЄ 60-РІЧЧЯ. Концертом у неділю 29 червня о 7-ій годині вечора в Citadel
Theatre ( 9828-101 А Аве.) хор Дніпро відзначає своє 60-ліття. Квитки, по 30.оо дол., можна
набути від членів хору, в Citadel Box Office тел. 780-425-1820, або від Сусани тел. 780-4306407.
ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ від 7-13 років на єпархіяльній Оселі над озером Вабамун від 13-16 липня.
Більш інформацій 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.
В ЗБІРЦІ, НА ПОТРЕБИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ПОВІНІ В БОСНІ І ГЕРЦЕГОВІНІ, минулої неділі присутні
пожертвували 4,000.оо дол. Жетводавцям щиро дякуємо. Ще сьогодні можна
пожертвувати на цю ціль.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: по 200.оо дол.: Катерина Ґовда за упокій душі
мужа бл.п. Якова, Марія Хюз за упокій душі брата Ярослава Патана. На квіти: 40.оо дол.
Микола Зубрицький. Жерводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ, Понеділок(16): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(17): + Катерина Юник - Марійська Дружина;
Середа(18): + Марія, Стефа і Микола - Катериа Фецуляк
Четвер(19):+Анна Микуляк-Марійська Дружина;П’ятниця(20):+Марія Зубрицька - Легатова
Субота (21): за покійних в родинах Волянських і Шарих - Легатова

УШАНУВАННЯ СВЯТИХ

Христова Церква присвячує кожний день свого річного календаря комусь із Святих,
одному, двон, трьом або і багатьом. У своїх перших початках вона почитала тільки
мучеників і ісповідників, себто тих, що вмирали або терпіли за віру і так ставали подібними
самому Христові. Вірні, що вели строго боговгодне життя, не були окремо почитані в
Церкві. Про них малося суд, що вони прикладно виповнили свій обов’язок і є тільки
вірними Божими слугами, які заслуговують вічної нагороди в небі, але не якогось окремого
признання від людей на землі. Зробили те, що повинні були зробити!
Як жи минулися часи переслідувань, Церква зачала зачислювати поміж Святих всіх тих, які
у своєму житті визначалися геройськими християнськими чеснотами. Денебудь вони
проводили своє життя - на безлюдних пустинях, у закритих стінах чернечих обителей, у
тихих родинних домах, у владичних резиденціях, їх Церква витягала з укриття і як Святих
ставила вірним за гідний наслідування приклад та віддавала вірних їм під опіку.
Щоб не поминути нікого зі Святих, Христова Церква установила окреме річне свято Всіх
Святих в першу неділю по П’ятдесятниці (сьогоднішня неділя). Св. Церква бажає
винагороджувати заслуги подібним способом, як їх винагороджує всевідучий і
насправедливіший Бог - усім і всі заслуги, до найдрібнішої і найтайнішої.
У світі жило вже дуже багато людей непересічних талантів і діл: великі володарі,
полководці, глибокі мислителі і високі вчені, славні винахідники, поети і пісьменники,
мистці та інші. По них залишилася пам’ять, навіть і слава. Але вони звужені до областей, до
часів і до кол зацікавлених людей. Спокійно можна твердити, що багато тих славних імен
ніхто ніколи не вимовив у ні одній людській оселі нинішнього культурного світу. Святі, що
часто бували людьми з сірого загалу, втішаються загальною і неустанною славою, яка
доходить до кожного кутка світу. Їх ми не тільки величаємо в наших церковних
богослужбах і будемо величати по всі часи, але по всьому світі ходять люди з їхніми
іменами і по всьому світі розкинені їхні образки. Їх знають і почитають всі і всюди, як Божих
угодників, як своїх іменників і Покровителів, як тих, що жили на землі, але сяяли на ній мов
небесні світила.
Такого поширеного почитання не діждалися навіть люди найбільшої світської слави.
Справді, Бог дивний у своїх Святих так само, як і у своїх ділах. Він своїх Святих вже тут на
землі прославив дочасною славою, якої вони самі в житті собі не бажали ані її не шукали.
Бог нагородив Святих великою прославою вже в цьому дочасному світі з уваги на нас.
Тим Він дав переконливу відповідь на те людське питання, що його апостоли ставили
Ісусові Христові, як затягалися на Його службу: Що нам за це буде?
Що нам буде за наші проказувані молитви і вислухані богослужби, за пости і
самовідречення, за всі наші добрі вчинки? Що нам буде за те, що ми себе перемагали, не
одного собі відмовляли, не одно собі наказували? Відповідна Божа нагорода в цім житті і
вічна нагорода в другім житті.
Святі з неба підтверджують нам це хором.

