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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.
з нагоди Іменин нашого єпископа Кир Давида відбувається сьогодні в залі
Верховина (9637-108 Аве) від 2-ої години пополудні. Заохочуємо парафіян до участи.
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у суботу 15 листопада. Заробітки від вареників ідуть на добродійні
цілі. Заохочуємо прийти й помогти. Також потрібна поміч мужчин. Починається ранком. З
обідів, яких готовили наші господині, прибуло 3,500.оо дол., яких вислано в Україну на
поміч постраждалим воякам.
ЗАМОВЛЯТИ ВАРЕНИКИ. Хто б бажав собі запевнити вареники (з бараболею чи капустою) на
Різдво, господині з кухні повідомляють, що треба замовляти заздалегідь. Замовляти в пані
Марії Гонтарик тел. 780-479-2547.
ВЕЧІРНЯ у суботу 15 листопада о 6-ій годині 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.
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@edmontoneparchy.com. Taм також можна
довідатися ще про додаткові інформації.
АДРЕСИ Й ЧИСЛА ТЕЛЕФОНІВ ПАРАФІЯН. Якщо в когось з парафіян є нова адреса або нове число
телефону, прохаємо про це повідомити 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.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 500.оо дол. Катерина Попадюк за упокій душ бл. п.
Катерини і Богдана Мацюків; 300.оо дол. Володимир Урбан з проханням о Боже
благословення та здоров’я для батька Дмитра з нагоди Іменин та сина Івана з нагоди
уродин; по 200.оо дол.: Лінда і Орест Ґовди з нагоди похорону мами і бабці бл. Катерини,
Надя та о. Антон Тарасенко з нагоди хрестин внучки Мілі Джін. На рідну школу: 5,000.оо
дол. Албертська Фундація Української Освіти. На Патріярший собор в Києві: 100.оо дол. д-р
Богдан Медвідський. Всім жертводавцям щиро дякуємо.
ЧАЙНЕ ПРИЙНЯТТЯ

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

“Бог же сотворив безсмертною людину і вчинив її образом власної природи“(Мудр.2,23).

Понеділок(10): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(11): + Катерина і Богдан Мацюки - Катерина Попадюк
Середа(12): о. Михайло Ґураль, о.Євстахій, Михайло, Софія, Євген, Лариса, Микола,
Роберт і Зенон - Легатова
Четвер(13): в намірі дародавця - Джін Крос;
П’ятниця(14): 7:00 година вечора за покійних в родині Оксани Луців
Субота(15): 3:00 поп. за пок. Ярославу, Миколу, Анну і Івана - Іванка і Ярослав Шевчуки
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

***************************
БОЖЕ НАСІННЯ

Хрищення - дуже глибоке таїнство. Тому Св. Письмо вияснює цю тайну спасіння різними
порівняннями. Сам Христос пояснюючи силу Хрищення порівняв його до народження
Божого життя, до нової людини. А євангелист Іван, каже, що це народження надприродне,
духовне, але дійсне. Хрищення - це народження з “гори“, з “Духа Святого“, з “Бога“, з
“насіння Божого“. А те насіння - це любов. Так народжена людина - не грішить, бо в ній є
насіня Боже - любов. Кожен, хто народився з Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому
перебуває (Ів.3,9). “Любі, любім один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить
народився від Бога і знає Бога“ (Ів.4,7).
Те народження з “насіння Божого“ - дійсне реальне, Боже життя! Подібно, як у порядку
природнім - батькове насіння творить сім’ю, а мати запліднена, у своїм лоні, творить
людську форму дитини, а народження дитя, стається на образ і подобу батька, так в
порядку надприроднім - Тайна Хрищення запліднює й родить дійсне Боже життя в людині.
Поруч чисто людського життя, яке маємо з “насіння Адама-Єви“ - насаджується новий
надприродний зародок життя Божого - Духом Святим. А те життя духовне, невидиме,
надприродне. У нього треба вірити.
Никодим - розумний і побожний та щирий ізраїльтянин, розмовляв з Ісусом. Він вірив, що
Ісус з Назарету - Христос, Месія. Тож Ісус йому почав вияснювати силу Хрищення, що воно
справді є народженням нового духовного, Божого життя. А коли і Никодим зрозумів те
народження фізично, часово, - Христос тоді вияснив, що воно буде народженням - з висот,
бо воно духовне, надприродне, несусвітне. “Що народжується від тіла - тіло, а що
народжується від духа - дух“ (Ів.3,8).
Так народжене Боже життя - справа віри. Треба вірити, що Хрищення дійсно породжує
нове, Боже життя в людині. Хоч воно життя Боже, але в людині, воно росте. А те
народження унаявнюється в освітній благодаті. Треба також вірити в повольне зростання
того Божого життя в серцю твоїм і в кожній охрищеній людині. Те життя визнати, прийняти,
собі освідомити, плекати, полюбити, словом - жити!
**************************
“Істинно, істинно кажу тобі: Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому
Божого Царства....... Коли хтось не вродиться з води та Духа, не спроможен увійти у
Царство Боже. Що народжується від тіла - тіло, а що народжується від Духа - дух. Не
дивуйся, що я сказав тобі: Треба вам уродитися з висоти“ (Іван, 3,3, 5-7).

