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Гл. 5.

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.
ЗІБРАННЯ СТАРШОЇ МОЛОДІ (“ЄДНІСТЬ 2014“) організується в містечку Камроз від 14-17 серпня.
Памфлети з інформаціями є в притворі храму.
ЗБІРКА ФОНДІВ НА “ДІМ НАДІЇ“ В ЛЬВОВІ. ЛУКЖ нашої єпархії організує збірку фондів 9 жовтня в
залі св. Василія на “Дім Надії“, в якому мають перебувати дівчата, які не мали б іншого
приміщення. Вступ 50.оо дол. від особи. Це тільки загальні інформації, а більш інформацій
буде подано в вересні.
ЯК ОДЯГАТИСЯ ДО ЦЕРКВИ? Вже прийшли горячіші дні, що в них звичайно легко одягаємося.
Треба мати на увазі, щоб до церкви одягатися гідно Божого дому.
ОПОВІДИ.
Бажають вступити в подружний стан: Сорокан Тайлер Матей, син Матея
Михаїла і Ерлен Надії Піпела, належить до Української Православної Церкви, замешканий в
Едмонтоні та Лидія Марія Король, доня Івана Романа і Марії Ольги Дворницької, належить
до Української Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь 2-а.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 200.оо дол. Соня Фіялка за упокій душі сестри бл. п.
Стефанії Качан. За пожертву щиро дякуємо.
СВ. ЛІТУРГІЇ. Понеділок(21): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(22): + о. Павло Градюк - Легатова; Середа(23): в намірі дародавця - Джін Крос
Четвер(24): + Микола Бурбела; П’ятниця(25): в намірі дародавця - Елейн
Субота(26): Свята Літургія відправиться над Голубним озером на таборі СУМ
**************************

(Із серії “У бабусі на колінах“)
Бабуся була дуже знаною в нашій маленькій спільноті, і тим що готувала найкращі борщі в цілому
світі. Коли хто-небудь питався про рецепт, вона солодко посміхалась, знизувала плечима й
відповідала: - Я лишень змуішую все докупи, аж доки не відчуваю смаку такого як треба.
Одного дня найлюбленіша бабусина внучка запитала її про рецепт.
- Добрий борщ - то як добре життя, - відповіла бабуся. Час від часу треба зазирнути до
холодильника за різними продуктами: кілька шматків курки, кістка зі смаженини, одна чи дві
цибулини, кілька морквин, бурячків, трохи солі й спецій. Долий до цієї звичайнісінької мішанини
звичайної води, постав на вогонь, накрий накривкою й чекай.
Особливий вогник в бабусиних очах дав зрозуміти внучці, що вона повинна уважно слухати, що ж
бабуся скаже далі. “Бог перемінює горщик залишків із звичайнісіньких продуктів на смачний,
поживний розсіл. Борщ є чудовим і прекрасним прикладом Божої сили, коли ми виконуємо працю
з любов’ю і турботою про інших.
-Те саме трапляється і в житті, - продовжувала бабуся, а внучка уважно слідкувала за її
розповіддю. Бог бере всі частинки нашого життя, котрі часто ми належно не оцінюємо і
робить з них щось прекрасне на Свою честь і славу, щоб розбудувати Царство Боже. Ми ж, з
нашого боку, повинні вповні довіритись Богові й чекати...
ЩОБ РОЗБУДУВАТИ ЦАРСТВО БОЖЕ

БОЖЕ ПРОВИДІННЯ

Христос часто запевняв своїх послідовників, що Бог дбає про людей: “Гляньте на птиць
небесних: не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує.
Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч
один лікоть?“ (Мт.6,26-27). Подібно на іншому місці Христос каже: “Хіба не за шага
продається пара горобців? А про те ні один з них не впаде на землю без волі Отця
вашого. А вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтеся, отже: ви вартніші за
багатьох горобців“ (Мт.10,29-31).
Христос не забороняв своїм послідовникам працювати і заробляти на свій прожиток, чи
дбати про свою одежу, але не радив вкладати в земні справи всю свою душу. Він не радив
Божим дітям кидатися на всі боки в шуканні за речами скороминущими й бути подібними
до човна на розбурханому морі, що ним хвилі кидають в усі сторони немов лушпиння.
Таких людей скоро опановують пристрасті й жадоба зиску, і вони не будуть здатні думати
про щось інше, бо “де твій скарб, там буде й твоє серце“. (Мт.6,21).
Бог є милостивий і щедрий, і дає людям багато цінних дарів, а між ними життя тіла на
землі. Бог дбає про рослини й усі створіння: горобці не сіють і не жнуть, а Бог їх годує й
вбирає на скільки більше Він дбає про людей, створених на Його образ і подобу. Він дбає
про них своїм Провидінням, тому Христос казав дбати більше про Царство Боже, а всі речі,
потрібні для життя тіла, будуть людям додані.
“Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та
щоб тривав ваш плід і щоб усе, про що ви тільки попросили б в Отця в Моє ім’я, дав вам“
(Ів.14,13;15,16). З вище наведених слів бачимо, що Христос дав нам свою заповідь: просити
Отця небесного про всякі потрібні нам справи й речі, а Він задовілнить наші прохання.
Дехто дивується, чому добрий Бог дозволяє, щоб у світі панувало зло. Перш за все, треба
нам пам’ятати, що Бог у своєму пляні творення світу не призначив місця для зла, але воно
з’явилося у світі в наслідок свобідної волі людини. Каже св. Павло: “Тим-то як через
одного чоловіка ввійшов у світ гріх, і з гріхом смерть“ (Рим.5,12). Як було колись, так і
тепер: людина своєю свобідною волею наводить на себе зло і від нього терпить. Чому ж на
Бога нарікати?
Св. Августин у своїй “Сповіді“ каже: “Кинься в Боже рамена і Він тебе ніколи не відкине,
щоб ти міг упасти. Чого ж лякатися людини, що спочиває в Божому лоні? Він, хоч би й
терпів, то це піде йому не на шкоду, а на спасіння“.
Бог є безконечно добрий і заки душа грішної людини впаде під засуд, немов спалена
зоря, Бог своєму Провидінню вживає спасенні засоби, якими хоче рятувати душу від
вічного засуду. Він допускає навіть, щоб людина довший час терпіла від зла, яке сама
накликала на себе своїми гріхами. І, як грішник скоро зрозуміє свій сумний стан і поверне із
злої дороги, - Бог поверне все на добро.
Коли християнин працює згідно з Божою волею, тоді стіл урядовця, адвоката, чи лікаря;
станок робітника, чи кухня господині, стають Божими престолами, бо кожна корисна праця
приносить Боже благословення на землі й вічну нагороду в небі.

