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2 ЛИСТОПАДА 2014
21-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 50./2010.
Гл. 4.

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.
у суботу 8 листопада. Богослуження: 9:00 година
Утреня, а Св. Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора.
ВЕЧІРНЯ у суботу 8 листопада не відправиться.
ЧАЙНЕ ПРИЙНЯТТЯ з нагоди Іменин нашого єпископа Кир Давида відбудеться в залі
Верховина (9637-108 Аве.) у наступну неділю 9 листопада від 2-ої години пополудні.
Заохочуємо парафіян до участи.
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 й
мати парафіяльну конвертку, проситься зробити все так само.
БІБЛІЙНІ НАУКИ. Бажаючих брати участь в біблійних науках проситься записатися на накеті,
що є в притворі храму. Зустрічі відбуватимуться вечорами. Охочих прохаємо назначити
якого дня було б найвигідніше.
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.
ЄПИСКОПСЬКИЙ 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 тел. 780-424-5496, або через chancery@edmontonepаrchy.com. Там також можна
довідатися ще про додаткові інформації.
ЗАМОВЛЯТИ ВАРЕНИКИ. Хто бажає собі запевнити вариники ( з капустою чи бараболєю ) на
Різдво, господині з кухні повідомляють, що було б дуже добре замовити заздалегідь.
Замовляти в пані Марії Гонтарик тел. 780-479-2547.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 1,225.оо дол. (150.оо дол. для воєнних інвалідів в
Україні) пожертвовано на похороні бл. п. Катерини Ґовда; 200.оо дол. Ростислав і Віра
Лавришині з нагоди хрестин доні Дарини; 100.оо дол. на будівельний фонд д-р Богдан
Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТО СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ

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

“Удар батогом залишає смугу - удар язиком ламає кістки. Від гострого меча полягло
багато, але не стільки, скільки впало від язика“ (Біблія,Сирах,28,17-18).

Понеділок(3): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(4): + Степан Лацік і родина - Легатова;
Середа(5): + Василь Дайчук - Осипа і Іван Телєги;
+ Катерина Ґовда - Парафіяльний хор
Четвер(6): 6:30 вечора за покійних в родині Климків
П’ятниця(7): в намірі дародавця - Джін Крос
Субота(8): Свято св. Димитрія. Богослуження: 9:00 година Утреня, Св. Літургії 10:00 ранку
і 7:00 вечора ***********************************
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

2014 - 2015 РОКОМ СЛУГИ БОЖОГО МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Минає 70 літ від смерти Слуги Божого Митрополита Андрея й Синод Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви рішив, щоб рік від листопада 2014 до листопада
2015, в нашій Церкві, був роком Митрополита Андрея. В першій половині 20-го століття
наша Церква й увесь український нарід були обдаровані найбільшим скарбом того часу,
яким нас обдарувало Боже провидіння - Мойсеєм нашого народу Митрополитом Андреєм
Шептицьким. Він втілював великі харизми в найвищому ступені: харизму богословського
духу, аскези й духовності, харизму терпінь та жертви, духовної культури та бажання віддати
себе цілковито, включно зі смертю, св. Церкві та народові. Був батьком свого народу й
старався про всі його потреби. Він займався усім, що торкалося добра його безсметрних
душ та його життя взагалі. Він був універсальним провідником, що дбав про цілу Церкву.
Папа Пій ХІІ про нього сказав: “Його ім’я навіки буде благословенне в цілій Церкві“. Саме
Боже провидіння дало нам його, щоб він провадив нас на дорозі духовних вартостей до
нових висот релігійної обнови. Упродовж свого життя він видав понад 150 пастирських
послань до вірних в краю і за кордоном. Перейнятий великою любов’ю до ближнього,
щедро обдаровув потребуючих вдів та сиріт. Обороняв права народу перед австрійським
та польским урядами. Відвідував Америку, Босню, Канаду, Аргентину. Обороняв
православних братів і виступав проти нищення їхніх церков. Ув’язнення і хворобу зносив з
геройською терпеливістю. Він був мучеником за життя. Рішуйною ідеєю його цілого життя
була ідея св. з’єднання, якій віддав всі труди й змагання, нав’язуючи контакти з
нез’єдиненими та пишучи численні листи й послання до них. За цю велику ідею він терпів
заслання і переслідування. Як великий український патріот, митрополит Андрей бажав,
щоб український нарід став носієм великої ідеї з’єднання на Сході Европи, бо ж саме Боже
Провидіння хотіло, щоб наш нарід, що живе на межі Сходу і Заходу, привів народи сходу до
св. Єдності. Він бажав, щоб наша Церква стала носієм великої універсальної ідеї, щоб
український нарід з Патріярхом в Києві та в єдності з Апостольською століцею став
провідним духовним чинником на Сході Европи. Папа Пій Х, розуміючи і одобрюючи ці
великі ідеї митрополита Андрея, дав йому велику владу для цілого Північного Сходу. Для
цієї великої ідеї з’єднання він просив Апостольску столицю дозволити йому пожертвувати
собою, щоб в той спосіб принести жертву крови за гріхи роз’єднання. Через свої фізичні
терпіння впродовж цілого життя він став мучеником. За ідею, щоб “всі були одно“, він
віддав ціле своє життя і закінчив його 1 листопада 1944 року на Святоюрській горі у Львові.

