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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.
- Різдво св. Івана Хрестителя у понеділок 7 липня. Богослужння: 9:00 година Утреня,
а Святі Літургії 10:00 ранку і 7:00 вечора.
- Святих верховних апостолів Петра і Павла у суботу 12 липня. Святі Літургії 10:00
ранку і 7:00 вечора.
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 тарбору.
ЗІБРАННЯ СТАРШОЇ МОЛОДІ (“ЄДНІСТЬ 2014“) організується в містечку Камроз від 14-17 серпня.
Памфлети з інформаціями є в притворі храму.
ОПОВІДИ. Бажають вступити в подружний стан: Богдан Матчак, син Івана 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 3-тя.
ЯК ОДЯГАТИСЯ ДО ЦЕРКВИ? Надходять горячіші дні. Літком звичайно одягаємося легко. Треба
уважати, щоб до церкви одягатися гідно Божого дому.
ЖЕРТВА на будiвельний фонд: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(7): Свято Різдва св. Івана Хрестителя. Богослуження: 9:00 ранку
Утрня, а Св. Літургії 10:00 ранку і 7:00 вечора
Вівторок(8): в намірі Тараса Тимкевича;
Середа(9): + Микола Бурбела
Четвер(10): + о. Григорій, Павліна, Марія, Лариса, Емілія, Роберт, родини: Щербатюків,Кузів
і Байдалів - Легатова
П’ятниця(11): за подяку - Зірка Когут; Субота(12): Свято свв. апостолів Петра і Павла.
Святі Літургії: 10:00 ранку і 7:00 вечора
СВЯТА.

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

В одній африканській церкві, під час збору пожертв, служки ходили поміж лавками в
великим кошиком з лози, схожим на ті, що служать для збору маніоку.
Хлопчина, який сидів в останньому ряді, не зводив зосередженого погляду з кошика, що
переходив по рядах. Він тяжко зітхнув, бо не мав нічого, щоб ожертвувати Господеві.
Коли кошик дійшов до нього, хлопчина, на здивування усіх вірних, раптом усівся в ньому
зі словами:
- Єдине, що маю, віддаю Богові.
“Тож благаю вас, брати, на милість Божу, віддати тіла ваші як жертву живу,
святу, приємну Богові: богослужбу від вас розумну“ ( Послання св. ап.Павла:Рим.12,1).
( Бруно Ферреро: “Спів польового цвіркуна“ )

НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Сьогоднішня неділя є винятковою. Одним із рішень нашої Церкви є те, що сьогоднішня
неділя присвячена всім українським святим. Одні з них жили як праведники, зберігали
Божі Заповіти - і так осягнули Небесне Царство, а інші, насильно позбавлені життя, про яких
сказав патріарх Йосиф, який 18 років карався в сибірських каторгах, що Україна принесла
Богові гори трупів і ріки крови. Одному тільки єдиному Богові відомі мучені і мордовані
голодом в казематах НКВД і в Сибіру ті наші страдники. Вина їх одна - любили Бога і
Україну. Тому наша Церква в сьогоднішній день покланяється і каже нам віддавати честь
їм, що перейшли через вогонь і випробування “пекла“ ХХ століття.
Величними словами прославляє Церква наших рівноапостольних князів - Володимира і
Ольгу, богоугодних провідників, які закріпили віру Христову на землях України. До них
Церква залучує також усі хори архієреїв і святителів - могутні світила Української Церкви. Як
вірні послідовники апостолів і добрі пастирі вірно берегли доручене їм стадо, вели
дорогами правди і дбайливо надавали духовну поживу, не вагаючись, і життя віддати за
них. До святих наша Церква долучує і основоположників монашого життя в Україні,
преподобних отців Антонія і Теодозія Печерських, первоцвітів нашої Церкви та всіх
незліченних праведників, що посвятились Богові й пішли їхніми слідами. Згадуються
сьогодні і всі миряни, бо скільки їх, що Христа ради карались по в’язницях і каторгах, чиї
імена відомі тільки одному всевидющому Богові. Сьогодні наша Церква їх прославляє і
молиться: “Ви ріки крови праведної пролляли та сльозами підвали в’язниць і землю
скропили. Ваша мученицька кров свідчить перед небом і всією землею про вашу
непохитну вірність Богові. Ви могутні заступники наші перед престолом Всевишнього.
Тож моліть з Богородицею Отця Небесного, Спасителя Христа і утішителя Духа за
благословення для нашої Церкви і народу, щоб вони могли вільно і радісно прославляти
ваші святі імена“.
Наша 1000-літня традиція є не тільки християнська, але українська. Тому ми маємо
священний обов’язок зберігати ту спадщину. Вона дорого оплачена мільйонами мучеників,
праведників, ісповідників. Вшановуючи їхню пам’ять, разом з ними кличемо і благаємо:
“Господи, дай нам усім щиро об’єднатися, щоб усі діти України одним серцем і одними
устами величали Тебе, єдиного істинного Бога та удостоїлися Твоєї вічної радості у
світлі невечірньому“. Дуже нам того об’єднання потрібно сьогодні, бо вороги наші не
сплять, на всілякий лад намагаються підкопати нашу державність, сувереність і Церкву.
Нехай усі наші святі сьогодні, яким віддаємо честь і славу в нашій святій Церкві, вимолять
нам світло з неба, щоб ми всі, брати і сестри, багатомільйонна велика українська сім’я, що
має свою власну українську традицію і духовність, вимолять благодать, щоб ми врешті
об’єднались і керувались власним розумом, а не слухали підшептів “пекла“ і його слуг.
Нехай нас врешті згуртує любов, щоб ми, діти України, “єдиним серцем і устами“, як
молимося у Святій Літургії величали Тебе, Єдиного, істинного Бога та вдостоїлися Твоєї
радості у світлі невечірньому.

