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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.
Бажаючих брати участь в біблійних науках проситься записатися на анкеті,
що є в притворі храму. Зустрічі починаються початком грудня і відбуватимуться вечорами.
Охочих прохаємо назначити якого дня було б для Вас найвигідніше.
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,
проситься зробити так само.
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у суботу 29 листопада та у суботу 5 грудня. Проситься прийти до
помочі. Починається ранком. Також потрібна поміч мужчин. Прибутки від вариників ідуть
на добродійні цілі.
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 єпаріяльній
канцелярії тел. 780-424-5496, або через chancery@edmontoneparchy.com. Там також можна
довідатися ще про додаткові інфомації.
ЗАМОВЛЯТИ ВАРЕНИКИ. Хто бажає запевнити собі вареники на Різдво (з бараболею чи
капустою), господині з кухні повідомляють, що їх треба замовляти заздалегідь. Замовляти в
пані Марії Гонтарик на тел. 780-479-2547.
СВЯТО ВХОДУ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ у четвер 4 грудня. Свята Літургія о 10:00 ій годині.
РІЗДВЯНИЙ БАЗАР відбудеться, по обох Св. Літургіях, у неділю 7 грудня.
КОНЦЕРТ РІДНОЇ ШКОЛИ. Концерт св. Миколая нашої Рідної школи в Домі Української Молоді
у суботу 13 грудня о 10:00-ій годині ранку. Дітям, які ще не навчаються в Рідній школі,
Миколай також передасть дарунки, але батьки мають мати на увазі, що Миколай може
передати тільки по один подарок.
ВЕЧІРНЯ суботами 29 листопада, та 6 і 13 грудня від 6-ої години вечора.
РІЗДВЯНА СПОВІДЬ В НАШІЙ ПАРАФІЇ у суботу вечора 3 січня 2015 року. Проситься мати це на
увазі.
ПАРОХА НЕ БУДЕ ВДОМА від 28 листопада до 13 грудня. В потребі прислуги священика
проситься звиртатися до отця Данила на тел. 780-569-4566, або 780-224-3372.
БЮЛЕТЕНУ не буде неділями 30 листопада та 7 і 14 грудня.
БІБЛІЙНІ НАУКИ.

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

“Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться і їх визволяє“(Пс.34,8).

на загальні церковні потреби: 1,500.оо дол. Еміліян і Діана Ґрохи, 400.оо дол.
Михайло Чеканський з нагоди дня Арх. Михаїла, 300.оо Андрій Кунда, 150.оо дол. Василь і
Віра Тимкові, 100.оо дол. Стефан Жук. Всім жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(24): Свята Літургія не відправиться.
Вівторок(25): + Катерина Ґовда - Марійська Дружина
Середа(26): + Микола Бурбела; Четвер(27): в намірі дародавця - Ашлей
Вівторок 16 грудня: + о. Микола і Софія Вергуни й о. Михайло Ґураль - Легатова
Середа 17 грудня: + о.Йосиф і Антоніна Мартинкові, о.Володимир і Стефанія Стефанові,
о. Мирон і Марта Мартинкові - Легатова
Четвер 18 грудня: в намірі дародавця - Ашлей
П’ятниця 19 грудня: свято св. Миколая. Богослуження: 9:00 година Утреня, а Св. Літургії
10:00 ранку й 7:00 вечора.
Субота 20 грудня: + Анна Пованда - Легатова
ЖЕРТВИ

**************************
АНГЕЛИ

Ангели служать Богові і виконують його волю, охороняють людей і допомагають людям, щоб
люди також осягли вічну славу в Бога. Правда віри є: ангели є установлені, щоб берегли людей і їм
допомагали. Ця правда віри є у Св. Письмі і Церква її завжди вчила. Св. Письмо каже: “Бо ангелам
своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах“ (Пс.91,11). “Хіба ж не всі
вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння?“ (Євр.1,14).
Ісус Христос перестерігає: “Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували: кажу бо вам, що
ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця“ (Мт.18,10). З слів Ісуса Христа
знаємо, що кожна дитина має ангела, який її сторожить. А це не відноситься лише до дітей, але до
людей взагалі. Кожна людина протягом цілого свого земного життя має окремого АнгелаХоронителя проводирем, дорадником і охоронцем. Віру в Ангела-Хоронителя потвердив і сам Ісус
Христос. Св. Іван Золотоустий говорив: “Ясне, що всі праведні мають своїх Ангелів-Хоронителів“. А
св. Єронім говорить: “Душа є великої ціни, коли кожна має від початку ангела, приділеного на
охорону“. А св. Василій Великий пише: “Те, що з кожним є ангел, щоб його життям керував як
виховник і пастир, ніхто не заперечує“. Ангел-Хоронитель робить людям багато душевних і
тілесних добродійств, хоч це ми ніяк явно не помічаємо, бо його діяння є вчленене до виконування
Божого Провидіння. Лише деколи надзвичайно з’явиться видимо, а також чуда є чимсь
надзвичайним. Св. Церква від найдавніших часів віддає ангелам пошану: установила їх свята
(Архангела Михаїла), кожний понеділок є у нас посвячений ангелам, дає під їх охорону храми,
почитає їх ікони. Зокрема маємо любити і почитати Ангела-Хоронителя, просити його, щоб нам
помагав і його вникнення наслідувати. Пошана до Ангела-Хоронителя вимагає, щоб ми не грішили.
А нашим обов’язком є: бути вдячним, його слухати, молитись до нього. Віддаваймо себе йому в
охорону рано, ввечір і протягом дня. В нашому віці великого руху, який нераз є причиною великих
нещасть, аварій, просім Ангела-Хоронителя, щоб беріг наше життя в мирі. Наші матері в колиску чи
в ліжко дитини клали образок Ангела-Хоронителя. Вчили нас молитися: “Ангелику милий мій, все
ти біля мене стій, помагай мені ласкаво, веде мене малого. Як удень, так уночі будь мені на
помочі“.

