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5 ЖОВТНЯ 2014
НЕДІЛЯ 17-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 46/2006.
Гл. 8.

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.
Сьогодні вечора від години 6-ої зібрання нашої парафіяльної
молоді у підвалі церковного храму. 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 нашої парафії.
ЗАСІДАННЯ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ у вівторок 7 жовтня від 7-ої години вечора.
ЗБІРКА НА ПІДТРИМКУ ДУХОВНИХ ПОКЛИКАНЬ ще цієї неділі можна підібрати конвертку й
пожертвувати на потреби семінарії. Щиро дякуємо.
ВЕЧІРКА ЗІ ЗБІРКОЮ ФОНДІВ НА “ДІМ НАДІЇ“ В ЛЬВОВІ. Ліґа Українського Католицького Жіноцтва
нашої єпархії організує у четвер 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: Варвара 780-473-0779, або Шірлей 780-430-7750.
ЗУСТРІЧ-ЗІБРАННЯ ВІВТАРНИКІВ У СУБОТУ 11 ЖОВТНЯ. Проситься батьків постаратися, щоб усі
вівтарники були на цім зібранні о 11-ій годині ранку. Постараємось про добру перекуску
для всіх хлопців.
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.
ЖЕРТВА на будівельний фонд: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(6): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(7): 6:00 вечора за пок. Зінаїду - Ольга і Віктор Бурі
Середа(8): 6:30 вечора за пок. Олену Луців Діти;
Четвер(9): + Юстина Візнюк і родина Легатова
П’ятниця(10): + Анна Маслій
- Розалія Джонсон;
Субота(11): + Марія, Никола і Василь Слотюки - Михайло і Надя Слотюки
***************************
СВ. ВАСИЛІЙ: “Що є знаменом християнина? Віра, що діє через любов. А що є знаменом
віри? Певне й сильне переконання у правду Божих слів, якої б не порушила ніяка гадка,
ані введена природною конечністю, ані прикрита плащиком побожности. А знаменом
віруючого є: бути утвердженим у тім переконанні силою Божих слів, і не відважитися
що-небудь відкинути ані додати“.
ЗУСТРІЧ - ЗІБРАННЯ МОЛОДІ.

“МАЙТЕ ВІРУ В БОГА“ (Мр.11,22)

Багато людей думають тільки про земне, так живуть, немовби не мали душі; вони нічого
не знають і не хочуть знати про існування душі, а ще менше знають , що душа людини,
може бути щасливою ще в зимному житті, а тим більше у вічності - тільки в спілкуванні з
Господом Богом, своїм Творцем і Найвищим Добром. Часом вони думають про кінець
свого життя і навіть роблять якісь приготування, але все це зводиться, в основному, до
похорону: в що одягнути, взути, де і як похоронити, а ще бажають собі слави під час
похорону і т.п. Всі ці приготування самі по собі не злі, але чи такі торбуються, що буде з
їхньою душею по смерті, яка буде їхня доля по смерті до Страшного Суду, яке буде колись
їхнє воскресіння - славне чи ганебне, де, по якім боці Хтиста-Судді вони стануть на
Страшному Суді, яка буде їхня вічна доля. Так живуть і так себе ведуть багато людей; ці
люди ніби вірують в Бога, але така їхня віра мертва. Св. Апостол Яків говорить, що навіть
біси (злі духи) вірують в Бога і темтять (можливо, з ненависті до Нього, можливо, зі страху
перед Його гнівом) (Як.2,19). Багато людей живуть і вірують, немовби Бог був далеко, і
вони не мали б з Ним ніколи зустрітися. Вони вірують в такого Бога, який “повинен“ їм
давати здоров’я, щастя, добробут та ще й “сповняти“ їхню волю - щоб все було так, як вони
хочуть. Як вже щось не так - відразу нарікають, в тому числі і на Бога. Вони вірують в такого
Бога, який, поза тим, що “повинен“ їм служити для їхнього земного добра, - “не має права“
домагатися від них жити по Його Заповідях. Вони не хочуть знати Його Заповідей, не хочуть
признавати Його абсолютної влади над собою. Таку віру, на жаль, має переважна більшість
так званих віруючих людей. Така віра є мертвою і богопротивною та нікого не рятує від
вічної погибелі. Христос домагається від нас повноцінної віри словами: “Майте віру в Бога“
(Мк.11,22). І ще “Як прийде Син Людський, чи знайде Він віру?“ (Лк.18,8).
Справжні християни повинні постійно плекати істину християнську віру, нею жити,
мобілізувати свої духовні сили до боротьби з ворогами нашого спасіння. Цими ворогами є:
диявол з полчищами безчисленних злих духів, прелюбодійний грішний світ - зіпсовані
люди, зі своїм нехристиянським світоглядом, мисленням, життям, способами і засобами
провокування відступництва від Христа і його Євангельських Заповідей, а також зіпсована
первородним гріхом людська природа. Цієї боротьби ніхто не може уникнути. В цьому дає
нам приклад безчисленне множество християнських подвижників: як монашествуючих, так
і християн-мирян. Ситуація з існуванням ворога нашого спасіння не змінилася від часів св.
Апостола Петра, який сказав: “Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев
ревучий, шукаючи, кого б пожерти“ (1Пет.5,8).
В багатьох місцях святого Євангелія говориться про необхідність самозаперечення
боротьби з собою та ворогами нашого вічного спасіння. Наприклад: “Хто хоче йти за
Мною, хай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за Мною“ (Мт.16,24;10,38;
Мк.8,34; 10,21; Лк. 9,23). Це стосується не тільки монахів і монахинь, але і всіх віруючих
християн. Отже будемо в нашому житті брати приклад зі святих Божих Угодників, а не з
сучасних відступників від Христа. Іншого способу осягнути вічне спасіння, як тільки жити за
Божими і Євангельськими Заповідями, нема.

