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НЕДІЛЯ 9-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 39/1999.
Гл. 8.

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.
СПАСІВСЬКИЙ ПІСТ починається у середу 13 серпня.
ВІДКРЕТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ в пам’ять інтернованих

українців в роках 1914-1918
відбудеться у п’ятницю 22 серпня в Домі Української Молоді о 11:00 годині ранку.
Програма: урочисте відкреття, Панахида й легкий обід. Про Вашу учaсть повідоміть до 15
серпня Іванну або Ярослава на тел.780-472-8222, або iszewczuk@hotmail.com
KOНЦЕРТ ДУХОВНИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ відбудеться у суботу 23 серпня о 8-ій годині
вечора у катедрі св. Йосафата. Виступає хор з Калґарі "Luminous voices". Вступ вільний.
ВІДЗНАЧЕННЯ РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ відбудеться у неділю 24 серпня о 3-ій годині
пополудні в Домі Української Молоді. Церковна відправа, намічена програма й барбекю.
ЗІБРАННЯ 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. Більш інформацій в вересні.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 440.оо дол. пожертвовано на похороні бл. п. Івана
Шафрана. На Патріярший собор в Києві: по 100.оо дол. д-р Андрій Горняткевич і д-р
Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(11): 7:00 година вечора за пок. Марію, Степана, Теклю, Василя і
Василя - Родина Парій
Вівторок(12): + Петро Мельник - Оленка;
Середа(13): в намірі дародавця - Роземарі Ножак
Четвер(14): в намірі дародавця - Петро Шмир
П’ятниця(15): + Онуфрій і Катерина Федорові, Адам Пилипів - Легатова
Субота(16): в намірі дародавця - Петро Шмир
********************************
“ДІТИ ВСЕЛЮБЛЯЧОГО БОГА“ (Із серії: “У бабусі на колінах“)
Бабуся пригадує, що коли вона була молодою дівчиною, мама завжди застерігала її: “Пам’ятай,
хто ти є!“ Проблемою є усвідомити хто ми є. Ми - дочки і сини, дружини і чоловіки, батьки і матері.
Ми - вчителі, мистці, лікарі, інженері і працівники фабрик.
Мабуть, “пам’ятати чиї ми“, буде кращою порадою. Ми належимо до Бога, і це остаточно
говорить, хто ми є. Ми - діти вселюблячого Бога!
Знаючи чиї ми, легше зрозумити “хто ми є“. Знаючи, що ми належимо до Бога, потрібно вчитися
прощати і бути прощеним; бути корисним людям; бути милосердним - годувати голодних, давати
притулок бездомним, потішати самотних.
Знаючи, що ми належимо до Бога, ми повинні відстоювати добро, боротися зі злом, бути на
Божій стороні. Якщо часом зійдемо на манівці, можемо завжди повернутися назад, знаючи,
що Бог очікує нас з любов’ю і прощенням.

ЗУСТРІЧ З ХРИСТОМ

Акт Хрищення це - перша особиста зустріч з Христом. Врочисте прийняття Христа, Спаса.
Правильно говориться: прийняти Хрищення це прийняти Христа. Прийняти означає: брати
близько до серця, в душу когось. Приймати Хрищення означає зустрічати прихильно щиро,
з любов’ю Христа, й то таким, яким Він є, як Спаситель. Приймає Хрищення, хто вміє
глибоко відчути, пережити, освідомити, засвоїти собі силу Хрищення, словом: стати
автентичним християнином! Прийняти Христа - дозволити Йому ввійти в себе,
привласнити собі Його спасіння. Погодитися з Ним, уважати Його своїм Богом. А у висліді усе життя перевтілюватися в Христа, Господа й Бога.
Наша Церква, маючи священство, правильно робить, коли охрищує малих, щойно
народжених дітей. Щоб прийняти Хрищення, треба мати віру. Потребу віри заступає дітям
Церква, - а батьки та ще й куми (хресні батьки), беруть на себе святий обов’язок, і то від
самих проявів розуміння, словом і прикладом розбуджувати віру в охрещених дітях. Також
навчанням катехизму старанно приготовляти дітей до особистого навернення, яке має
перший раз доконатися і то сакраментально в день першої Сповіді.
Охрещені приймають Христа, з Ним особисто зустрічаються, Йому себе приручають, до
Нього пристають Тайною Євхаристії. Прийняття св. Причастя Тіла й Крови Господньої - це
особиста зустріч з Христом, і визнання Його Спасом душ наших! Тим -то ми, що охрещені
немовлятками, переживаємо й сприймаємо силу Хрищення, коли сповідаємося й так
навертаємося та, головно коли приймаємо св. Причастя.
Так кинуте зерно відродження, духовного Божого життя Хрищенням, кільчиться, сходить,
росте й розвивається усіма Таїнствами. Тож людина так і одухотворюється, освячується й
поступає в духовнім зростанні приймаючи всі св. Таїнства. Вони всі, немов на чудово й
рознорідно розгалуженому дереві родять обильні плоди спасіння.
Справа наша тепер - відповісти чи тільки ми були колись охрещені й на тім скінчилося? Чи
ми оживлюємо й живемо наше Хрищення? Чи ми зустрічаємось з Христом? Якщо комусь
християнська релігія чужа, а Церква на заваді, тягарем, а заповіді закон Божий поневолення; то певний знак, що такі досі ще свідомо не ожили прийнятого Хрищення, ані
не зустрічаються з Христом.
Ми вже всі охрещені. Хрищення наше вже довершене раз назавжди. Однак, у певному
сенсі, воно постійно стається, триває і доповнюється. І то в міру того як хтось ставиться до
свого Хрищення, як його сприймає, ним живе; такий є членон своєї Церкви.
********************************
З НАУК СВ. ВАСИЛІЯ: “Яке знам’я християнина? Наново народитися з води й Духа в Хрищенні.
Яке знам’я народженого з води? Бути таким мертвим і невразливим на всякий гріх, як і
Христос за гріхи умер, по тим словом св. апостола Павла: “Всі ми, що в Христа Ісуса
охристилися, у смерть Його христилися. Ми поховані з Ним через Хрищення на смерть“
(Рим.6,3)... Що є знаменом того, що наново родився? Скинути з себе давнього чоловіка з
його ділами і пристрастями, а одягнутися в нового, що відновляється у пізнанні по образі
Того, що його створив“.

