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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.
Богослуження, як
кожної неділі. По першій Святій Літургії відбудеться віднова Марійських обіцянь членкинь
Марійської Дружини.
ПРОБА ХОРУ у середу 17 вересня від 7:15 години вечора. Хор готовий прийняти нових членів.
Охочі можуть зголоситися до диригентки пані Тарнавської на тел.: 780-452-5607.
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.
ВЕЧІРНЯ у суботу 20 вересня від 6-ої години вечора.
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 треба придбати до 3 жовтня і їх можна купити в Варвари Глузь
barb.hlus@gmail.com тел. 780-473-0779, або в Шірлей Рудницької srud@shaw.ca 780-4307750. Додаткові інформації на афішах.
ПИРОГИ вироблятимуть у п’ятницю 26 вересня.
ОБІТ З ПИРОГАМИ ТА ІНШИМ у неділю 28 вересня по обох Святих Літургіях. Ціна 12.оо дол від
дорослих, діти 5-10 років 6.оо дол., а діти до 5 років безкоштовно.
БІБЛІЙНІ НАУКИ. Бажаючих, брати участь віблійних науках, проситься записатися на анкеті, що
є в притворі храму. Зустрічі відбуватимуться вечорами; охочих прохаємо назначити якого
дня було б навигідніше.
ЗУСТРІЧ МОЛОДІ. Маємо намір відбути зустріч нашої парафіяльної молоді у неділю 5 жовтня
о 7-ій годині вечора. Проситься, щоб прибула вся молодь віку 15 років і старші. Заохочуємо
до участи також молодих пар. Нам конечно потрібно поінформуватися про бажання і плани
наших молодих щодо пасторальних потреб нашої парафії. Батьки Вас окремо прохаємо
помогти нам здійснити цей задум.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 250.оо дол. Юрій і Одарка Возняки з нагоди
христин внуки Петрусі Ніни; 100.оо дол. Розалія Квіл. На Патріярший собор в Києві: 100.оо
дол. д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(15) Свята Літургія не відправиться
Вівторок(16): + о. Михайло Ґураль - Легатова; Середа(17): в намірі дародавця - Телєга
Четвер(18): + Іван Шафран - Нестор і Лідія Мальовані;
П’ятниця(19): + Семеон, Ярослав, Василій, Юліян, Іван і Анна - Ольга Ґарбера
Субота(20): + Катерина, Федір і Володимир - Марія і Ольга
У СЛІДУЮЧУ НЕДІЛЮ ВІДЗНАЧАТИМЕМО СВЯТО РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.

ЛАСКА БОЖА ДО СПАСІННЯ КОНЕЧНО ПОТРІБНА

Бог коли себе об’являє розумній людині, то себе її поручає і закликає до взаємних відносин: віри
й любови. Так Бог виходуть на зустріч своєму створінню, дає йому своє вічне щастя в Царстві
небеснім. Людина вийшла від Бога, з Богом і для Бога має прожити шлях туземного життя, і знов
повернутися до Отця Небесного. На те ми були відкуплені. Людська душа - безсмертна, тож
призначення людини : ЖИТТЯ ВІЧНЕ В НЕБІ. Продовж життя маємо утверджувати в собі Боже
Царство, споможені ласкою, задивлені в Христа, докінчувати своє спасіння. Знаємо, що Бог, який
нас відкупив, допомагає нам своєю ласкою встоятись і міцно вірити в наше вічне призначення.
Божа ласка, дана нам даром, без ніяких заслуг; а, споможені нею, подолаємо всі труднощі й
дійдемо до вічного Раю в небі.
Спасіння, як прощення гріхів, і відкуплення з неволі Сатани вже доконане. Ми охрищені,
оправдані, примирені, маємо доступ до Його ласки, але гріх далі коріниться і ми часто відчуваємо
його “надмірну силу“. І знов всі ми грішимо та впадаємо в гріхи, бо ми спасені в надії, потребуємо
все нового спасіння й прощення особистих гріхів.
На те Христос установив Церкву і Церкві дав Святі Таїнства. Ними Церква відроджує того, хто вірує,
- прощає, розрішає поповнені гріхи і помножує ласку й Боже життя в людях. Освячує того, хто живе
з віри.
Св. Таїнства це оруддя, засіб, ті знаки ласки, якими вірні довершують своє спасіння приймавши їх.
Ми бо дедалі потребуємо спасіння. Гріх велике спустошення в душі людини. Залишає послаблення
волі, затьмарення ума, збуджує пожадливість, - тож людина кульгає то до добра, то до зла.
Однак ця моральна нужда залишена нам на користь. Це бо спонука чувати, пильнувати себе й
часто молитися та з острахом дбати про своє спасіння. Старатися, щоб помимо немочей Христос
жив у нас, а ми перебували в Ньому - любовю: “Бо як Христос живе в вас, то тіло мертве через гріх,
але дух живий через праведність“ (Рм.8,10).
Ми вже відкуплені й спасені, але потребуємо дедалі помочі Божої, нам то треба боротися й
поконувати гріх у тілі нашім і так утверджувати своє спасіння. Всі люди мають потрібну силу й ласки
Божі й можуть встоятися в праведності й мусять працювати над своїм спасінням. Мають потребу в
Христі, Він бо Спаситель наш!
Бог дає щедро свою ласку тому, хто бажає її та просить. Так то, хоч ми вже відкуплені, але знов
грішимо; відчуваємо те, що й св. Павло відчував: “я хочу робити добро, зло мені підкидається“
(Пм.7,21), однак не попадаємо в розчарування чи, зневіру, бо маємо надію, що помимо наших
моральних немочей спасаємося Божим життям. До нас звернений частий заклик Христа: “Чувайте і
моліться“ (Мт.26,41)! Чувайте, тобто, працюйте над собою, пильнуйтеся, аби не марнувати часу,
співпрацюйте з ласкою Божою та моліться випрошуючи все нових ласк, зокрема, ласки
витривалості у вірі.
Ласка Божа - конечна для спасіння; без ласки Божої - це немов без пашпору, - ніхто не ввійде до
Царства Божого; її треба збільшувати доброчинністю, головно Св. Таїнствами, до того потрібно
Божої помочі, без якої людина не помолиться, ані не буде могти заховувати Божі Заповіді та ніякого
доброго плоду не принесе, ані не розвине свого духовного життя.
Ласка Божа уможливлює жити по-божому, так споможені можуть: “Жити життям достойним
Господа, і подобатися йому в усьому, приносячи плід у всякому ділі, і зростаючи у пізнанні Бога,
покріплені всякою силою завдяки його славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і
довготерпеливість із радістю“ (Кл.1,10-11). /“Сила Хрищення“/

