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17 СЕРПНЯ 2014
НЕДІЛЯ 10-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 40/2000.
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.
у вівторок 19 серпня. Боголсуження: Утреня 9:00 година
ранку, а Святі Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора. Благословення овочів - фруктів по обох
Святих Літургіях.
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 участь повідоміть Іванну
або Ярослава на тел. 780-472-8222, або iszewczuk@ hotmail.com
КОНЦЕРТ 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. Програма: Панахида за покійних Небесної сотні,
поляглих за волю й незалежність України, а також і за загиблих збитого літака в Україні 17
липня, також відбудеться намічена програма свята незалежності й барбекю. Заохочуємо
шановних парафіян до участи.
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: 200.оо дол. Юрій та Марія Дитиняки; 150.оо дол.
Зеня Мельник; 100.оо дол. Олександра Пилипів. На квіти: 50.оо дол. Іван та Осипа Телєги.
Всім жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(18): + Андрій і Марія Гринди - Легатова
Вівторок(19): Свято Переображення Ісуса Христа. Богослуження: Утреня 9:00 ранку, а
Святі Літургії 10:00 ранку і 7:00 вечора й благословення овочів-фруктів.
Середа(20): в намірі дародавця - Кайл;
Четвер(21): 7:00 година вечора за пок. Марію, Олексу і Михайла - Мар’ян Качмар
П’ятниця(22): в намірі дародавця - Кайл; Субота(23): + Микола Бурбела
СВЯТО ПЕРЕОБРАЖЕННЯ ІСУСА ХРИСТА

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

З НАУК СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО: “Тож вірте, що й сьогодні готується та сама Вечеря, в якій

Христос сам брав участь. Одна від однієї нічим не різниться. Не можна сказати, що цю готує
чоловік, а ту готував Христос; навпаки, і цю і ту готував і готує Христос сам. Коли бачиш, що
священик подає тобі Св. Дари, то думай, що це робить не священик, але сам Христос
простягає до тебе руку... Ця Тайна вимагає, щоб ми були досконало чисті, не тільки від
крадежі, але й від малої ворожнечі. Ця Тайна - це Тайна миру“.

СВ. ПРИЧАСТЯ - ЗУСТРІЧ

У хвилині Хрищення не тільки має доконатися навернення. Хрищення це
також особиста зустріч з Христом, посланим Спасителем. Відвернена
людина від Сатани, як уособлення зла, пристає до Христа, - приймає Ісуса
Христа за Спаса людських душ. А ми всі були охрищені малими дітьми, тож
коли маємо особисто приймати Христа Спасителя? В нашій Святій Церкві, ми
були охрищені малими дітьми, приймаємо Христа тоді, коли причащаємося
Тіла й Крови Господньої.
Причастя означає з’єднання; це злитися, прилучитися, стати часткою; стати
причетним. Причестник Тіла й Крови Богочоловіка це той, хто особисто
пристав до Христа, з ним з’єднаний, сполучений, бо став одне з Ним.
Причащатися Тіла й Крови Богочоловіка означає брати участь у Христі, тобто
бути причасним, причетним до Христа, Спаса й Господа Бога нашого.
Суттю Хрищення - доконати й утвердити в людині навернення, а також
особисто приняти Христа, посланого Спасителя світу.
Отож, мавши запевнення, що малі діти, коли підростуть, будуть навчені
катехизму й пристануть до Христа, то таких треба христити.
Тим-то Сповідь - доконане навернення, а кожноразове причастя - прийняття
Христа. Сповідь і Причастя завжди йдуть разом, це бо практика Хрищення.
Каже папа св. Іван Павло ІІ: “Ці обидві Тайни, Сповідь та Причастя, ідуть
завжди з собою інтимно поєднані“. Без щирого навернення й примирення з
усіма, головно з Богом, яке треба постійно оновляти, та прийняття
сакраментального прощення, участь у Євхаристії не дає повної успішності.
Святий священик Іван Віяней казав, що “священне причастя та й свята
жертва Служби Божої це два найбільш успішні акти, щоб ними осягнути
переміну серця“.
*******************************

Бабуся за руку з онуком увійшла до церкви. Старенька відшукала поглядом червону
лампадку перед іконою, опустилась навколішки і стала молитися. Дитина водила очима від бабусі
до червоної лампадки і навпаки. За якусь хвилину, втрачаючи терпіння, хлопчик вимовив:
“Бабусю, коли з’явиться зелене, ми підемо, добре?“
Ця лампадка ніколи не стане зелена. Вона невпинно повторює: “Затримайся!“
Це - скеля. Єдина справжня скеля, на яку люди можуть опертися. Єдине пристановище, у
якому люди знаходять справжній спочинок. “Прийдіть до мене всі струджені й обтяжені - я
вас укріплю“. Єдина проповідь Ісуса: “Наверніться! Бо царство Боже є посеред вас“.
Воно посеред нас. Але скільки людей це помічає? /Бруно Фереро: “365 коротких історій для душі“/
СВІТЛОФОР

