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7 ВЕРЕСНЯ 2014
НЕДІЛЯ 13-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 42/2002.
Гл. 4.

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 ЧЕТВЕР 11 ВЕРЕСНЯ УСІКНОВЕННЯ ГОЛОВИ СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ. Свято не урочисте й урочистих
відправ не буде, але того дня зобов’язує піст. Можна вживати молочні страви,але не м’ясні.
У ВІВТОРОК 9 вересня від 7-ої години вечора відбудеться засідання Церковної Ради.
Проситься членів Ради прибути на засідання.
ПРОБА ХОРУ у середу 10 вересня від години 7:15 вечора. Ми дуже вдячні нашому
парафіяльному хорові за активну працю в нашій парафії. Прохаємо та заохочуємо ставати
членами нашого хору,що пишається гарною репутацією в нашому українському Едмонтоні.
ВЕЧЕРЯ з пирогами в залі Верховина в парафії св. Йосафата у п’ятницю 12 вересня від 4:307:00 години вечора.
ЗБІРКА НА ПІДТРИМКУ ДУХОВНИХ ПОКЛИКАНЬ проводиться в місяці вересні. Парафія зобов’язана
дати 20.оо дол. від члена (сім’ї) парафії. Проситься шановних парафіян мати це на увазі.
Конвертки на цю збірку є в притворі храму.
РІДНА ШКОЛА. Почалося навчання в нашій рідній школі. Проситься парафіян зареєструвати
свою дитину - діти до рідної школи. В притворі до храму є належні інформації.
ЗБІРКА ФОНДІВ НА “ДІМ НАДІЇ“ В ЛЬВОВІ. Ліґа Українського Католицького Жіноцтва нашої Єпархії
організує 9 жовтня в залі св. Василія (10819-71 Аве.) збірку фондів на “Дім Надії“в Львові, в
якому мають перебувати дівчата, які не мали б іншого приміщення. Вступ 50.оо дол. від
особи. Квитки теба придбати до 3 жовтня і їх можна набути в Варвари Глузь
barb.hlus@gmail.com тел. 780-473-0779, або в Шірлей Руднитської srud@shaw.ca 780-4307750.
ВЕЧІРНЯ у суботу 13 жовтня о 6-ій годині вечора.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: по 500.оо дол.: Григорій та Надя Процкові в подяку
Господеві з нагоди 65-річчя подружжя та 90-річчя Григорія і Михайло Стець; по 100.оо дол.:
Мирон та Агафія Фецуляки в подяку Господеві з нагоди 25-річчя подружжя, Євген та Дарія
Мало з нагоди 100-річчя життя мами Добродійки Ірини Ґураль, д-р Богдан Медвідсьий на
будівельний фонд і д-р Андрій Горняткевич на будівельний фонд. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(8): Свята Літургія не відправиться.
Вівторок(9): за здоров’я Марії Жмурко - Марійська Дружина
Середа(10): в намірі дародавця - Роман Кобилецький;
Четвер(11): в намірі дародавця - Джін Крос; П’ятниця(12): в намірі дародавця - Елейн
Субота(13): 9:30 ранку за пок. Дениса - Світлана Кадзієла
*************************************

Є дуже багато різних шляхів, часто надзвичайно гарних і привабливих. Є тільки одна правдива
дорога життя - одна єдина. Це Божа дорога. Ніколи не губи того, що справді найважливіше.

БЕЗСМЕРТНІСТЬ ДУШІ

Тіло бувши складне, зложене з різних частин і органів - тлінне, і розкладається. Тож коли в ньому
не стане оживлюючої душі - вмирає. Душа найбільше оживляюча сила в всесвіті, але коли тіло, ота
рослинність і тваринність - з приводу старості, недуги; або покаліченням дуже ушкоджена, тоді
полишає свою оживляючу дію полишає впливати на тіло, виходить з тіла й таким робом
розкладається людська природа і наступає фізична - смерть. Тіло тлінне, бо воно матерія, складний
організм, тож скоро після фізичної смерти розкладається, тліє і переходить в іншу форму матерії: в
порох, залізо, гази,тощо. А душа переходить у іншу сферу надприродну, “вбирається“ в тіло
духовне, небесне і так одуховлена стає перед Богом. Душа бувши духовною сутністю, живучою
субстанцією, немавши ніяких частин не може вмирати. Невмиручість це природа душі, бо вона була
такою створена від самої хвилі її існування й назавжди залишається нескладною, спрощеною
сутністю, але її життєва діяльність вимагає органічного тіла. Душа вийшовши з тіла більше не
комунікується з жителями на землі. Душа звільнена з тіла більше “не ходить“, ані не буде “стукати“
в ночі, бо її тіло перетворилося в порох земний. Давні люди не мали точного поняття про
безсмертя, ба й не зрозуміли вічності. Христос, Він навчав науку про безсмертність душі і ясно
заговорив про життя вічне. Хоч людина щодо своєї складної природи: душа й тіла була смертна, але
сам Бог від початку її створення обдарував її даром невмиручості. Таким даром, споможена, була
призначена невмираючи дійти до життя вічного, з Богом. Але силою спокусника зведена втратила
цю благодать, зачерез гріх (Бт.2,9-17;3,1-7). Так само твердить автор книги Мудрості: “Бог же
створив безсмертною людину і вчинив її за образом власної природи. А через заздрість диявола
смерть увійшла у світ, скуштують її ті, що йому належать. Душі праведних у руці Божій...Очам
безумних видавалося, що вони вмерли... вони однак - у мирі. Бо хоч в очах людських, їх спіткала
кара, надія їхня повна безсмертя“ (Муд. 2,23 нас). А згідно з Об’явленням Нового Завіту безсмертя
людини, як тіла і душі наступить знову із хвилею воскресіння, як це твердить Апостол: “Мертві
нетлінними воскреснуть, а ми перемінимося. Мусить бо це тлінне одягнутися в нетління, і це
смертне одягнутися в безсмертя“ (1Кор.15,50). Тоді й смерть буде “поглинута перемогою“. Таким
робом у день воскресіння збудеться остаточне спасіння, а воскресла людина знов братиме участь у
Божій властивості - у безсмертності. “Бог бо єдиний, що безсмертя має... На те й Христос воскрес із
мертвих, первісток померлих. Бо тому, що через чоловіка смерть, через чоловіка й воскресіння
мертвих“ (1Кор.15,21). Безсмертя й вічне життя - нагорода для праведних, “тим, що витривалістю в
добрім ділі шукають чести, слави і нетління - життя вічне“ (Рим.2,7). Безсмертність вимагає
вічноого життя. Коли душа безсмертна, то особа людини - вічна. А зрозуміє безсмертність і вічність
той, хто вірує. “Життя вічне у тому, щоб люди пізнали єдиного, істинного Бога, і посланого Ісуса
Христа - дарувати людям життя вічне...“ (Ів.17,3). На те ми прийняли відродження Тайною
Хрищення, маємо в собі зародок Божого безсмертя й вічного життя: “Відроджені наново не з
тлінного насіння, а з нетлінного: словом Божим, живим і вічним“ (1Пт1,23). Тим то людина
поставлена жити на землі, вона отверта для неба, для вічності, для життя безконечного. Вона
богоподібна, покликана жити для духа й себе одухотворювати. В цьому полягає досконалість
людини: щоразу ставитися подібною до Бога! Найвища точка людського буття це жити на славу
Божу, об’являючи Його своїм життям, так як Христос жив. А людина досягає своєї повноти в міру
того, як Бог буде жити в ній, в міру її участи в Божій природі. Подумай: Чи Ти віриш в твоє
безсмертя? Ти віриш в вічне життя, в потойбіччя? Ти віриш у безсмертну твою душу?... Якщо віриш,
то що ти робиш? Яка твоя логічна поведінка“

