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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.
сьогодні по обох Святих Літургіях. Ціна: 12.оо дол. від дорослих,
діти 5-10 років 6.оо дол, а до 5 років безкоштовно. Прибуток іде на поміч воєнним
інвалідам в Україні.
ВІДЗНАЧЕННЯ СВЯТА ПОКРОВИ в Домі Української Молоді сьогодні пополудні від години 2:30.
Заохочуються парафіяни до участи.
ВЕЧІРНЯ у наступну суботу 1 листопада не відправиться.
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.
ЧАЙНЕ ПРИЙНЯТТЯ з нагоди іменин нашого єпископа Кир Давида відбудеться в залі
Верховина (9637-108 Аве.) у неділю 9 листопада від 2-ої години пополудні. Заохочуємо
парафіян до участи.
СКІЛЬКИ Є ПРИВІТАЛЬНОЮ МОЯ ПАРАФІЯ? (How welcoming is my Parish?) На це питання наша
єпархія бажає, щоб парафіяни кожної парафії відповіли поповнивши анкету, що находиться
на єпархіяльному Вебсайті: www.edmontoneparchy.com. Анкета є в англійській мові.
Проситься парафіян заповнити цю анкету. Треба це зробити до 5 листопада.
АДРЕСИ Й ЧИСЛА ТЕЛЕФОНІВ ПАРАФІЯН. Якщо в когось з парафіян є нова адреса або нове число
телефону, прохаємо повідомити про це парафіяльний уряд на тел. 780-477-7339, або
поповнити анкету, що є на першій сторінці нашого Бюлетену, передати братчикам в
кошичок, або прямо священикові. Якщо ми не маємо Вашої адреси, а Ви бажали б
зареєструватися до парафії й так отримувати наші листи з нагоди Різдва й Великодня, або
мати парафіяльну конвертку, проситься зробити все так само.
ЄПАРХІЯЛЬНИЙ БЕНКЕТ НА ПІДТРИМКУ ЄПАРХІЯЛЬНИХ ФОНДІВ відбудеться у середу вечора 3
грудня в готелі Шато Луї. Квитки по 160.оо дол. від особи можна купити в єпархіяльній
канцелярії 780-424-5496 або через chancery@edmontoneparchy.com. Там також можна
довідатися ще про додаткові інформації.
ЗБІРКА МИНУЛОЇ НЕДІЛІ на поміч воєнним інвалідам в Україні принесла 7,800.оо дол.
Жертводавцям щиро дякуємо. Ще є нагода сьогодні скласти жертву на цю ціль.
ВАЖЛИВЕ! ВАЖЛИВЕ! МАТИ НА УВАЗІ!!! З наступною неділею 2 листопада міняється час. У
суботу вечора, перед відпочинком, наставити годинники на одну годину назад.
OБІД З ПИРОГАМИ ТА ІНШИМ

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

“Бережіться пустого нарікання і здержуйте язик від обмови, бо і потаємне слово не
перейде гладко, і брехливі уста погублять душу“ (Біблія, Книга Мудрости, 1,11).

відбувався в Римі через мунилих два тижні. На Синоді брали
участь представники єпископських католицьких конференцій з цілого світу та глави
помісних Свідних Церков. На Синоді брав участь Глава й Батько нашої Української ГрекоКатолицької Церкви Патріярх Святослав. Були також запрошенні представники
Православних і Протестантських Церков. Їм була дана нагода, щоб привітати синодальних
отців Католицької Церкви. Тема Синоду була: християнська сім’я і нова євангелізація. В
своєму привітальному слові представник Московської Православної Церкви здивував
присутнього Папу й представників католицької спільноти. Замість, щоб сказати слово на
тему синоду й як його Церква ставиться до проблем сім’ї та нової євангелізації, він
(митрополит Іларіон) сильно накинувся на нашу Українську Греко-Католицьку Церкву. Він
сказав, що наша Церква нелегально існує, отже (згідно з думкою Моськовської
Православної Церкви) не мало б Їй бути, що наша Церкав має нести відповідальність за
війну в Україні й що наша Церква нищить Українську Правослану Церкву й бажає її
відділити від “матірної Московської Церкви“???!!! (цитат його слів). Отже, між іншим,
Московська Православна Церква бажає аґресію Московії на Україну звести на міжрелігійну
війну й так внести незгоду між християнські спільноти в Україні. Це все було сказано в
присутності Папи Франціска і представниками всієї католицької спільноти. Патріярх
Святослав повідомляє, що він мав нагоду декілька разів особисто зустрічатися з Папою під
час Синоду (бо перебували в тому самому домі) і, що Папа був дуже здевований виступом
метрополита Іларіона з Московської Православної Церкви. Всі отці Синоду зреагували
крайнє
негативно.
Сам
Митрополит
Атенагора,
що
був
представником
Константинопольського Патріярха дуже негативно зреагував. Ми б сказали: нічого нового
під Божим небом. Наша Українська Греко-Католицька Церква пишається в Україні гарною
пошаною, а наш Патріярх, як і його попередник Любомир, найкращим служителем від усіх
християнських спільнот в Україні. Щасти нам Боже!
СИНОД КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ

***********************************
БУДЕ БІЛЬШЕ. (Із серії “У бабусі на колінах“)
Парафії бідного сила, благодарна багата жінка
вирішила подарувати десять тисяч доларів. Уважаючи недоцільним висилати таку велику суму
грошей листом, вона вислала лише тисячу із запискою такого змісту: “Буде більше!“ Через кілька
днів парох одержав ще одну тисячу а також ж запискою: “Буде більше!“ І так третій, четвертій....... і
все зі запискою: “Буде більше!“ Для втішеного пароха ці слова стали близькими: “...буде більше!“
Його серце наповнювалося благодаренням Господеві.
Бабуся нас навчала, що кожного разу, коли ми одержуємо благодать Святого Духа, нас
супроводить та ж радісна обіцянка: “Буде більше!“ Та, коли прийдемо до Божого Царства,
матимемо більше ніж очікували, бо Господь обіцяв, що покаже нам свою славу тепер і на віки
вічні, щоб “у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй
доброті до нас у Христі Ісусі“ (Єф.2,7). В часі Велиодня, коли виголошується Пролог Євангелія
від Івана, про це розпвідається у 16-му вірші: “Від Його повноти прийняли всі ми - благодать
за благодать!“ Цей уривок запевняє нас, що Бог, який все посідає і який надзвичайно
благодатний, наділив нас щедро з Його достатків і буде наділяти нас благодаттю за
благодаттю. Коли йдеться про ласки від Бога, дійсно є можливість, що “буде більше!“

