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29 ЧЕРВНЯ 2014
НЕДІЛЯ 3-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 24/1993.
Гл. 2.

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.
КОНЦЕРТ ХОРУ ДНІПРО З НАГОДИ 60-РІЧЧЯ ІСНУВАННЯ.

Концерт о 7—ій годині вечора відбувається

сьогодні в Citadel Theatre 9828-101 A Аве.
ВЕЧІРНІ суботами не буде до початку вересня.
ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ від 7-13 років на єпархіяльніой Оселі над озером Вабамун від 13-16 липня.
Більш інформацій на тел. 780-424-5496, або 780-446-1061.
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.
ЗІБРАНЯ СТАРШОЇ МОЛОДІ (“ЄДНІСТЬ 2014“) організується в містечку Камроз від 14-17 серпня.
Памфлети з інформаціями є в притворі.
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 2-а.
ЖЕРТВА на загальні церковні потреби: 200.оо дол. за упокій душ батьків і дідусів бл. п.
Володимира і Марії Татчин жертвують діти й внуки.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

Понеділок(30): 11:00 година ранку за пок. Анну Янош (40 днів) - Сім’я Дитиняк
Вівторок(1): + Іван і Марія Гапак - Легатова;
Середа(2): + Йосиф Антощак - Легатова
Четвер(3): + Микола Бурбела;
П’ятниця(4): + Роман Ґурба - Іван Ґурба
Субота(5): + Дам’ян Наконечний - Легатова
****************************
ЧИ ТВОЯ РОДИНА СВЯТА?

Коли Біблія говорить “святий“, то означає “відокремлений“ чи “інший“. Це слово змушує нас бути
здоровим і цілісним у світі, де так багато хворого та фрагментального. Англійський вислів hale and
hearty (міцний) окреслює правдиву святість. Святість містить у собі такі поняття як гумор і сміх,
співчуття і розуміння, здатність прощати та приймати пробачення, любити і бути любленим.
Святі родини не позбавлені конфліктів, їхні члени також ранять одне одного. Святість у родині
полягає радше у вмінні вибачати та примирюватися, спільно шукати оптимальні розв’язки проблем.
У родинному житті святість означає бажання прийняти Боже світло, коли до нас
підступає темрява, а також щоденну боротьбу за те, щоб навести (хоча б трішки) лад у
хаосі нашого життя. Коли ми працюємо над примиренням, пробаченням, створенням
спільноти, тоді ми - втілення святої Божої волі. Родина - уособлення святости. Однак лише
тоді, коли вона прагне до того, щоб бути міцною та здоровою, а не “досконалою“, як
відірвані від життя взірці. /Браян Кавано: “Перстень царя Соломона“/

РОЗДВОЄНІСТЬ ДУШІ
“ Не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям,
що вам їсти та що пити; ні тілом вашим у що одягнутися...Гляньте на птиць небесних: не
сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує“ (Мт.6,24-27).
Жоден слуга не може служити водночас двом панам. Жоден християнин не може
служити двом панам, що сповідують дві, собі супротивні речі. Неможливо служити Богові і
мамоні, бо вони собі супротивні. Бог хоче, щоб ми в усякий час і при всіх справах зберігали
чесність, сумлінність і правдомовність, і щоб ані одного шелага ми не присвоїли собі, як він
нам не належить.
Воднораз світова мамона діє за “широким сумлінням“ і намагається оправдати й
найбільшу несправедливість, як лише її можна поповнити так, щоб уникнути кару земного
судді. Захланна людина не віддає свого серця Богові, ані своїм приятелям, бо на дні її серця
сидить дух мамони, і не допустить туди жодного благородного почування.
Бог вимагає, щоб час від часу давали милостиню, як лише наша матеріяльна
спроможність на те дозволяє. Слуга ж мамони, як побачить на дорозі чи біля своїх дверей
вбогого чоловіка, то або вдає, що його не бачить, або з криком виганяє його геть.
Бог вимагає, щоб кожний християнин дбав пильно про спасіння своєї душі й під тим
кутом дивився на всі інші справи в світі. Тим часом, самолюбний слуга мамони не хоче про
те думати, бо він завжди й усюди думає про матеріяльну користь. Як добрий християнин
старається зберігати Божі заповіді, так захланний слуга мамони їх всюди зневажає: майно й
гроші є його божками.
Вже цих кілька порівнянь вияснюють різницї між службою Богові й мамоні. Ці два поняття
як вогонь і вода, як світло і темрява, - себе взаємно виключають: де існує одне, там не
може існувати друге.
У важких хвилинах звертаймо свої думки і серця до Бога, і в Нього шукаймо надхнення,
потіхи і розради, бо від Нього одержимо все потрібне до життя. Божа воля на небі й на
землі - хай буде нашим кінцевим призначенням. Шукаймо Божого Царства, а Бог знає, чого
нам на землі потрібно.
Служба мамоні є коренем усякого лиха на землі. Вона веде своїх слуг до новомодного
ідолопоклонства, божками якого є золото й гроші. Слуги мамони є опановані гріхами
захланности й жадоби наживи, і для них вони готові вчинити все: зневажати Бога і Його
Церкву, виконувати в неділю важку працю та опустити Богослуження; опановані мамоною
батьки занедбують релігійне виховання своюх дітей; слуг мамони опановують: жадоба, дух
помсти, зависти й ненависти, - все це, чого ми не любимо й ненавидимо в нашого
ближнього.
І тому вірний послідовник Христа Спасителя мусить все це із свого серця викинути і
плекати заінтересування Божими справами. Він щодня мусить освячувати себе і йти вперед
до досконалости, маючи на увазі єдину ціль: осягнення вічного життя.

