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Гл. 1.

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.
СТУДІЙНІ (НАВЧАЛЬНІ) ДНІ ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ. По розпорядженні єпископа Кир Давида в цьому
тижні відбуваються в реколєкційному центрі коло містечка Каролайна студійні дні для
священиків нашої єпархії. Священиків не буде вдома від понеділка (23) до суботи (28). В
потребі наглої прислуги священика проситься звернутися до отців Василіян на тел. 780-4515879.
ВЕЧІРНЯ у суботу 28 червня о 6-ій годині вечора.
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-річчя. Квитки, по 30.оо дол. від
особи, можна набути від членів хору, в Citadel Box Office тел. 780-425-1820, або в Сусани
тел. 780-430-6407.
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 вод 14-17 серпня.
Памфлетки з інформаціями є в притворі.
КНИЖКА ПАТРІЯРХА ЙОСИФА “ШЛЯХОМ ОБНОВИ“ вийшла в англійсьому перекладі (переклали
наші парафіяни Антоні Шардт і Люба Валшук). Цю книжку написав Патріярх Йосиф ще
бувши молодим священиком. Книжку можна набути на www.mcnallyrobinson.com у Вініпезі
або www.mcnallyjackson.com в Ню Йорку.
ОПОВІДИ. Бажають вступити в подружний стан: Богдан Матчак, син Івана і Анни Хім’як,
належить до Української Католицької Церкви, замешканий в Едмонтоні та Лариса Анна
Ілюк, доня Кенета Андрія і Анни Наконечної, належить до Української Католицької Церкви,
замешкана в Едмонтоні. Оповідь 1-а.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 200.оо дол. Антоніна Антощак за подяку Господеві
з нагоди 95-річчя життя та за упокій душі мужа бл. п. Йосифа; 100.оо дол. Марія Дитиняк за
упокій душі бл. п. Анни Януш. На сиротинці: 200.оо дол. Іван і Софія Вапляки за подяку
Господеві з нагоди 60-річчя подружя. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Від понеділка(23) до п’ятниці (27) Святих Літургій в нашому храмі не буде.
Субота(28): + Олександр - Городівські
*****************************

“Воздавай Всевишньому згідно з його даром - щедро за твоїми власними статками;
Господь бо тобі відплатить, поверне тобі всемеро“ (Біблія, Сирах, 35,9-10).

ПРЕСВЯТА ЄВХАРИСТІЯ
Христос Спаситель казав: “Істинно, істинно кажу вам: якщо не споживатимете тіла Сина
Чоловічого і не питимете Його крови, не матимете життя в собі. Хто їсть Моє тіло і п’є Мою кров,
має життя вічне і Я воскрешу його останнього дня“ (Ів.6,53-54).
Віддати за когось своє життя, це доказ великої посвяти, жертви і любови. Чи може бути більший
друг від того, хто своєю кров’ю хоче спасти наше життя? Таким нашим другом є Христос Спаситель,
що віддав останню краплю своєї крови для нашого спасіння. Щобільше, Він по свому вознесінню на
небеса хотів перебувати з нами аж до кінця світу і кормити нас своїм тілом і своєю кров’ю.
В Св. Євангелії читаємо, що одного разу Він так сказав своїм Апостолам і учням: “Я є живий хліб,
що зійшов з неба; і хто їстиме цей хліб, житиме повіки. І хліб, що його дам вам, це моє тіло, за
життя світу“ (Ів.6,51-52). Деякі з-поміж слухачів говорили: “Жорстока його мова і хто може її
слухати“, і відійшли від Христа. Тоді він звернувся до Апостолів, кажучи: “Чи й ви бажаєте
відступити?“ - і тоді св. Апостол Петро сказав Йому: “Господи, до кого ж нам іти? Ти маєш слова
життя вічного“. Христос не повернув нікого, щоб сказати їм, що вони зле зрозуміли його слова;
навпаки, він повторив їх кілька разів, бо думав про встановлення св. Таїнства Євхаристії. В час
Тайної Вечері в Єрусалимі, безпосередньо перед своїми страстями, Він встановив це Таїнство
Любови, кажучи: “Беріть, їжте: це моє тіло“.... і “Пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, яка
за багатьох проливається на відпущення гріхів“ (Мт.26,27-28). і зараз же дав Апостолам владу і
заповідь: “Чиніть цена мій сомин“ (Лк.22,19).

Христос Спаситель встановив Пресвяту Євхаристію на те, щоб усі люди, які не були під
хрестом на Голготі, могли одержати таку саму Божу благодать, як і ті, що були під хрестом,
як Він умирав за нас. Своїм знанням Він передбачав, що в світі буде багато людей, які
потребуватимуть Його помочі.
Людське тіло не може жити без хліба й поживи, так і людська душа не може жити святим
християнським життям без Євхаристійного Хліба, яким є тіло Христа. Цей хліб є доступний
всім людям, усіх рас і всіх часів. Його можна приймати в славних величавих катедрах, але
також і кожній маленькій церковці, де приноситься Безкровна Жертва.
Церква Христоав дає нам заповідь, щоб усі християни щонеділі й свята були присутні в
церкві, як там приноситься Безкровна Жертва, в якій Христос Спаситель вмирає за нас в
таїнствений спосіб, щоб ми могли осягнути вічне спасіння.
Отці Ватиканського Вселенського Собору кажуть: “Церква гаряче бажає, щоб Христові
вірні, присутні на цій містерії віри, не були там як гості або глядачі. Навпаки, пізнавши
обряди і молитви, хай беруть живу й побожну участь. Хай слухають Слово Боже і при
трапезі кріплять себе тілом Христовим і дякують Богові, приносячи Чисту Жертву не
лише руками священиків, але разом з ними, і хай жертвують себе самих. Через Ісуса
Христа-Посередника хай з кожним днем зближаються до єдности з Богом і з собою, щоб
Бог був усім для всіх“.
****************************
З НАУК СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО:

“Коли хтось приступає до Св. Причастя, не призадумавшись

над причиною задля якої дається Причастя Тіла і Крови Христа, ніякої не має користи.
А хто негідно причащається, є осуджений“.

