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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.
відбувається сьогодні 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 загитблих збитого літака в Україні 17 липня,
також відбудеться намічена програма Свята Незалежності й барбекю. Заохочуємо парафіян
до участи.
СВЯТО УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ у четвер 28 серпня. Богослуження: 9-а година ранку
Утреня, а Св. Літургії 10:00 ранку й 7-а вечора. По обох Св. Літургіях благословення зілля. По
першій Святій Літургії членкині Марійської Дружини відбудуть відновлення своїх
Марійських Обіцянь.
ПОЧАТОК НАВЧАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ ТА НА КУРСАХ УКРАЇНОЗНАВСТВА починається у суботу 6
вересня Святою Літургією о 9-ій годині ранку, а по Св. Літургії реєстрацією в будинку рідної
школи. Прохається парафіян подбати, щоб всі діти нашої парафії навчалися в рідній школі,
бо рівнож з предметами української мови, історії...., учні навчаються науки трелігії, а це вже
обов’язок перед Богом подбати, щоб діти навчалися в правдах святої віри. Діти, які є в
другому класі державної школи, мають стати учнями першого класу в рідній школі й вони
приготовлятимуться до першої сповіді на Урочистого Першого Св. Причастя.
ПАРАФІЯ, ВІД КІНЦЯ ЦЬОГО РОКУ, БУДЕ ПОТРЕБУВАТИ особу, що буде доглядати з зовні наші
посілості ( косити траву, розгортати сніг, дбати про чистоту зовнішності). Парафія для такої
особи має квартиру в новозбудованому будинку. Зацікавлені можуть зголоситися до кінця
вересня до пароха особисто, або через парафіяльний телефон 780-477-7339.
ЗІБРАННЯ ФОНДІВ НА “ДІМ НАДІЇ“ В ЛЬВОВІ. ЛУКЖ нашої єпархії організує 9 жовтня в залі св.
Василія збірку фондів 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: 100.оо дол. Володимир і Даруся Коновальці з
нагоди 100-річчя добродійки Ірини Ґураль. На квіти: 70.оо дол. Анна і Маркіян Крупи в
подяку Господеві з нагоди третіх уродин дітей Олесі і Романа. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(25): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(26): + Євген - дочка Надя; Середа(27): + Нестор Жмурко - Легатова
Четвер(28): Свято Успення Пресв. Богородиці. Богослуження: 9:00 ранку Утреня, а Святі
Літургії 10:00 ранку і 7:00 година вечора.
П’ятниця(29): + Анна і Петро Підярківські - Легатова
Субота(30): + о Михайло, Атанасій і Параскевія Ґуралі - Легатова
ВІДЗНАЧЕННЯ РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ЗВЕРНЕННЯ ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА З НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Цього року Всевишній знову сподобив нас радості святкувати Свято Незалежності нашої
Батьківщини України. У нових драматичних, але водночас величних історичних обставинах, які нам
доводиться сьогодні переживати, ми по-новому відкриваємо для себе неоціненність скарбу жити у
вілній, суверенній і незалежній державі. Насамперед незалежність відкривається нам як невід’ємна
складова свободи та гідності кожної особи і всього нашого суспільства. А цей дар гідності та
свободи Божих дітей ми отримали від самого нашого Творця. Про це навчає ап. Павло, звертаючи
до нас слова Отця Небесного: “Буду Я вам за Отця, а ви за синів і дочок Мені будете, говорить
Господь Вседержитель!“ (2 Кор.6,18). Кожен народ має природне право жити в самостійній і
незалежній державі, зберігаючи свою самобутність та вповні розвиваючи всі свої дари й таланти.
Коли хтось зазіхає на це право народу, то заперечує даровану йому Творцем гідність і взагалі
можливість існування. Свобода і незалежність України, як Божий дар, є водночас плодом
багатовікових героїчних змагань наших предків. Неустанна боротьба за сувереність Батьківщини
часто була сповнена жертвами і скроплена кров’ю героїв. Проте наш народ ніколи не звертав зі
своєї дороги, що нею прямував до свободи, - дороги, якою є Господь наш Ісус Христос, що сам про
себе сказав: “Я є дорога, правда і життя“ (Ів.14,6). Ця євангельська істина була настільки глибоко
закорінена у свідомості українців, що навіть виражалася переконанням: краще вмерти вільним, ніж
жити рабом; краще вберегти гідність, жертвуючи собою, ніж втратити власне майбутнє та майбутнє
народу, ідучи на внутрішні компроміси зі злом та неправдою. Про тих, хто йшов цією
християнською дорогою правди, великий Кобзар написав: “...Ми просто йшли; у нас нема зерна
неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя! Мій друже вбогий, нелукавий! Ходімо дальше,
дальше слава, а слава - заповідь моя“. У ці чи не найскладніші часи вільної України, - часи
випробувань і новітніх викликів саме на нас Господь поклав відповідальність за збереження й
утвердження дару свободи та незалежності нашої держави. Сьогодні ми повинні не лише
згадувати своїх славних попередників, а й мати відвагу стати в їхні ряди. Прикладом нам мають
слугувати сучасні герої - полеглі воїни Небесної сотні і тисячі наших війскослужбовців, які щомиті
жертвують своїм життям і здоров’ям за єдність і кращу долю України. Церква супроводжує їхній
подвиг неустанною молитвою до Господа, вимовляючи для загиблих вічної нагороди, а для живих захисту від ворогів, припинення війни та утвердження на наших землях тривалого і всеохопного
миру. Ми твердо віримо, що Господь зглянеться на молитви і страждання свого народу, визволить
його від напасті агресора й виведе на шлях оновлення та розбудови національного буття на
фундаменті життєдайного Божого Закону. У це свято свободи молімося до Господа за мир в Україні.
Наша Церква, як добра мати, цього дня особливо благає у Всевишнього захисту і життя для своїх
дітей. Тому спільно просімо в нашого Небесного Отця в ім’я Його єдинородного Сина Ісуса Христа
припинення кровопролиття, горя і сліз на нашій землі. Поспішімо з християнською любов’ю
послужити всім постраждалим унаслідок агресії проти нашої держави.
Відстоюючи в нових обставинах нашу незалежність, навчімося бачити образ стражденного Христа
в кожному, хто втратив домівку чи вимушино покинув свою землю, у кожному пораненому,
полоненому чи викраденому. Наполегливо продовжуймо підтримувати українських воїнів та
зміцнювати нашу державу молитвою, працею та активною громадською позицією. При цьому
витривало йдімо дорогою правди і добра, - Христовою дорогою, - яка єдина провадить до повноти
життя у свободі та радості.
Благословення Господнє на вас!
+ СВЯТОСЛАВ

