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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.
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 4 ВЕРЕСНЯ від 6-ої години вечора.
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 слідуючу неділю
5 жовтня о 6-ій годині вечора. Буде піца. Проситься, щоб прибула молодь віку 15 років і
старші. Заохочуємо до участі також молодих пар. Нам конечно треба поінформуватися про
бажання і плани наших молодих щодо пасторальних потреб нашої парафії. Окремо
прохаємо батьків, щоб зрозуміли важливість активної участи їхніх дітей - нашої молоді - в
житті парафії, та помогли нам.
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 треба предбати до 3 жовтня. Квитки можна купити від Варвари Глузь
barb.hluz@gmail.com тел. 780-473-0779, або від Шірлей Рудницької srud@shaw.ca тел. 780430-7750. Додаткові інформації на афішах.
СЬОГОДНІ ОБІД З ПИРОГАМИ ТА ІНШИМ по обох Святих Літургіях. Ціна 12.оо дол. від дорослих,
діти 5-10 років 6.оо дол., а діти до 5 років безкоштовно. Заробіток іде на поміч пораненим
та інвалідам в війні в Україні.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: по 200.оо дол.: Марія Жмурко за упокій душі мужа
бл. п. Нестора з нагоди 9-ої річниці смерти, Степан і Люба Турчики за упокій душі батька бл.
п. Івана Кліша з нагоди 25-ої річниці смерти, Василь Стефанишин в 2-гу річницю смерті
дружини і мами бл.п. Ірини; по 100.оо дол. Ольга Ґарбера, Адріян і Оксана Мілчарек з
нагоди хрестин сина Олександра Бартека. На Патріярший собор в Києві: 200.оо дол. Марія
Татчин. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(29): 10:00 ранку похорон бл. п. Володимира Головатого
Вівторок(30): + Іван і Єва - Стефанія Воркун;
Середа(1) за здоров’я Олени Канівець - Курси українознавства
Четвер(2): + Ольга Аронець - Ксеня; П’ятниця(3): + Антон і Марія - Надя і Михайло Слотюк
Субота(4): + Данута Ліпінська(40 днів) - Богдан Ліпінський

ШАНУВАННЯ СВЯТОГО ХРЕСТА

Ісус Христос Спаситель добровільно повис на Хресті ради нашого спасіння. “Христос нас відкупив
від прокляття закону, ставши за нас прокляттям“ (Гл.3,13), навчає св. Павло. “Я кладу моє життя,
щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу бо маю
його покласти і владу маю назад його прийняти“ (Ів.10,17-18). Таким чином, Хрест став
жертовником, на якому була принесена велика жертва за все людство. І якщо за життя Христа
Спасителя люди намагалися доторкнутися до Його одежі з надією зцілитися і видужали
(кровоточива жінка), то подібно, а навіть ще більше шанують святий Хрест Господній, до якого не
тільки торкалося Його святе Тіло, але на ньому Господь Ісус Христос всіх нас врятував від вічної
погибелі. Ця річ, яка послужила знаряддям прослави Христа і спасіння людей, не може бути в
непошані. На Хресті відбулося спасіння людського роду, була знищена сила диявола. Хрест є
зброєю перемоги над духовним ворогом. Ми християни шануємо Хрест Христовий як зброю, якою
Спаситель переміг диявола, а нас ним визволив від вічних мук пекла. Шанується не тільки Хрест, на
якому довершилася Голгофська Жертва, але також і інші хрести, які зображають перший Хрест і
розп’ятого на ньому Спасителя. І тільки такому значенні ми їх шануємо. Хрестом завжди
поєднується спомин страждань Спасителя.
Святий Апостол Павло хвалився Хрестом Господа нашого Ісуса Христа (Гл.6,14; І Кор.1,18;1,23-24).
Було б неправильно думати, що святий Апостол хвалився хресним деревом самим по собі, не
маючи на увазі Розп’ятого: само по собі дерево не має благодатної сили, але воно одержує її через
страждання Спасителя. І тому для апостола Павла Хрест Господній - це те, що треба шанувати. Сам
Спаситель, розмовляючи зі своїми учнями про свій другий прихід, сказав, що він буде
випереджений явлінням знамення: “Тоді з’явиться знак Чоловічого Сина на небі“ (Мт.24,30). Що
це за знамення? Святі Отці Церкви вважають, що це Хрест Господній. Святий Іван Золотоустий
пояснює, “для чого і чому Він прийде з Хрестом“: перше, щоб потішити і заспокоїти вірних, по
друге, “щоб ті, що Його розп’яли, зрозуміли зі своїх вчинків свій власний нерозум, для цього Він їм
покаже саме викриття їхнього нерозуму“.
Хрест - знаряддя і центр нашого спасіння. На ньому принесена велика жертва за нас, після якої
почалося прославлення Розп’ятого - сходження в ад, поразка духів злоби, потім преславне
воскресіння, вознесіння на небо і сидіння праворуч Бога Отця.
Через Чесний і святий Хрест християнину подається багато необхідного на його шляху довічного
спасіння. Скажімо словами святого Івана Золотоустого: “Не соромтеся достопокланяємих знаків
нашого спасіння, якими живемо, і основи всіх благ, якими існуємо. Але немов корону будемо
носити Хрест Христовий. Через нього здійснюється все, що для нас потрібно. Коли
народжуємося - пропонується нам Хрест; коли живимося Таінственним Живленням (Свята
Євхаристія), коли висвячуємося, чи що небудь інше робимо - всюди перед нами цей знак
перемоги. Тому ми залюбки накреслюємо його на помешканнях, на стінах і на дверях, на чолі і
на серці. Хрест є знаменням нашого спасіння, спільної свободи і милосердя нашого Владики
Христа... Отже, не сороммося такого великого добра, щоб не посоромився і нас Христос, коли
прийде в Своїй славі і коли це знамення з’явиться перед Ним, сяючи ясніше сонячних променів“.

/“Здійснюйте ваше спасіння“/

