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НЕДІЛЯ ПЕРЕД ВОЗДВИЖЕННЯМ ЧЕСНОГО ХРЕСТА І РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Гл. 6.

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 Бого служенням.
СЬОГОДНІ ПО ПЕРШІЙ СВЯТІЙ ЛІТУРГІЇ членкині Марійської Дружини відновлять свої Марійські
обіцання.
СВЯТО ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА у суботу 27 вересня. Зобов’язує піст. Богослуження:
Утреня з винесенням Чесного Хреста 9:00 година ранку, а Св. Літургії 10:00 ранку і 7:00
вечора.
ЗБІРКА НА ПІДТРИМКУ ДУХОВНИХ ПОКЛИКАНЬ проводиться в місяці вересні. Парафія зобов’язана
дати 20.00 дол. від члена (сім’ї) парафії. Проситься шановних парафіян мати це на увазі.
Конвертки на цю збірку є в притворі храму.
ВЕЧІРНЯ у суботу 27 вересня не відправиться.
ПЕРОГИ вироблятимуть у п’ятницю 26 вересня. Починається о 9-ій ранку.Проситься прийти
до помочі. Також потрібна поміч мужчин.
ОБІД З ПИРОГАМИ ТА ІНШИМ по обох Св. Літургіях у слідуючу неділю 28 вересня. Ціна 12.оо
дол. від дорослих, діти 5-10 років 6.оо дол., а діти до 5 років безкоштовно.
ВЕЧІРКА ЗІ ЗБІРКОЮ 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. Двері
залі відкривають о 6:30 вечора. Відбудеться намічена програма. Вступ 50.оо дол. від особи.
Квитки теба предбати до 3 жовтня і їх можна купити від Варвари Глузь barb.hluz@gmail.com
тел. 780-473-0779, або від Шірлей Рудницької srud@shaw.ca 780-430-7750. Додаткові
інформації на афішах.
БІБЛІЙНІ НАУКИ. Бажаючих, брати участь в біблійних науках, проситься записатися на анкеті,
що є в притворі храму. Зустрічі відбуватимуться вечорами. Охочих прохаємо назначити
якого дня було б найвигідніше.
ЗУСТРІЧ МОЛОДІ. Маємо намір відбути зустріч нашої парафіяльної молоді у неділю 5 жовтня
о 6-ій годині вечора. Проситься, щоб прибула молодь віку 15 років і старші. Заохочуємо до
участі також молодих пар. Нам конечно потрібно поінформуватися про бажання і плани
наших молодих парафіян щодо пасторальних потреб нашої парафії. Окремо прохаємо
батьків, щоб зрозуміли важлисть активної участи їхніх дітей - нашої молоді в житті парафії
та помогли нам.
РЕКОЛЄКЦІЇ ЄПАРХІЯЛЬНИХ СВЯЩЕНИКІВ відбуваються в цьому тижні. Священиків не буде вдома
від понеділка(22) до п’ятниці (26). В потребі священичої прислуги можна телефонувати до
пароха на 780-717-5410, або до о. Данила на 780-224-3372.
********************************

“Хто страхається Господа, блаженним стане наостанку, і в день кінця свого благословенним“ (Біблія, Сирах, 1,13).

На загальні церковні потреби: 50.оо дол. Іван і Марія Гайтко за упокій душі бл.п.
Івана Шафрана. На квіти: 30.оо дол. Іван і Осипа Телєга. На сиротинці: 300.оо дол. Іван і
Софія Вапляки в подяку Господеві з нагоди 80-річчя Софії. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Від понеділка (22) до п’ятниці (26) Святі Літургії не відправлятимуться.
Субота(27): Свято Воздвиження Чесного Хреста - зобов’язує піст. Богослуження: 9:00
година ранку Утреня, а Святі Літургії 10:00 ранку та 7:00 вечора.
ЖЕРТВИ.

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

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Народження Богоматері принесло радість нашій землі.Немає більшого горя, як каратися в
неволі і бути рабом на рідній землі. Але, як душа перевищає тіло, так поневолення душі є
багато страшніше за фізичну неволю. Неволя душі, поневолення сатаною гірше за всі
страхіття видимого світу. Від хвилини упадку наших прародичів в раю людський рід
потрапив у неволю сатани. Народи тужили за звільненням, старозавітні пророки
закликали: “Розлийте, небеса, згори росою правду, і нехай хмари дощем її виллють!
Нехай відчинеться земля і дасть спасіння“ (Іс.45,8). Старозавітні правидники жили і
помирали з надією побачити Христа-Месію. Аж ось одного дня з’являється на землі
благословенна Жінка, Марія, Рання Зірка, звіщаючи світові схід Великого Сонця - Христа.
Небесна радість, бо через короткий час Предвічний Син Божий прийме на себе нашу
людську природу, замешкає в лоні Пренепорочної Діви Марії і народиться у Вифлеємі.
Тому ми, християни, радіємо народженням Божої Матері. Голубка праведного Ноя,
випущена з корабля після потопу, повернулася до Ноя, несучи в дзьобику оливну галузку символ нового життя на землі (Бт.8,11). Пречиста Діва Марія своїм народженням звістила
мешканцям землі примирення між небом і землею. Її душа невинна, пресвята, повна
ласки, більш велична, ніж золотом вкрита святиня Соломона і святіша, ніж Кивот Завіту, бо
ж вона - Мати Божественного Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа.
На вечірні празника Різдва Пресвятої Богородиці наша Церква з радістю проголошує: “Її
народженням світ оновляється і Церква прикрашується пишністю. Вона - храм святий і
кивот Божества, дівственна посудина, царська палата, в якій збулося таїнство
несказанної злуки об’єднаних у Христі природ. Поклоняючись йому, оспівуймо й Різдво
Всенепорочної Діви“.
Якщо Матір Ісуса Христа, Богочоловіка щось попросить у свого Сина, Царя вселенної, то
він не відмовить їй в проханні, бо ж вона - його Пресвята Мати. Тому ми всі з довір’ям
прибігаємо до Марії, тому прославляємо її серцем і устами, відкриваємо перед нею свої
зболілі душі і серця. В нашому богослужінні ми звертаємось до Божої Матері словами:
“Блаженні ми, що за помічницю тебе маємо, бо ти вдень і вночі молишся за нас“ З
довір’ям проказуємо ми слова нашої Літургії: “Я знаю, Пресвята Діво, знаю, що ти все
можеш, чого тільки захочеш“.
/єпископ І. Лотоцький: “Скеля Спасіння Мого“/

