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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 ДНЯ МАТЕРІ, ВСІМ МАТЕРЯМ, А ОСОБЛИВО МАТЕРЯМ НАШОЇ ПАРАФІЇ, ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ
МАТЕРІ. НЕХАЙ ДОБРИЙ ГОСПОДЬ, ДОРОГІ МАТЕРІ, БЛАГОСЛОВИТЬ ВАС ЗА ВСІ ВАШІ СТАРАННЯ, ЯКИХ ВИ
ВЛОЖИЛИ І НАДАЛІ ВКЛАДАЄТЕ В ЖИТТЯ НАШОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО НАРОДУ.
НА МНОГІЇ ЛІТА !

на цвинтарі св. Михаїла сьогодні від 3-ої години пополудні. Сьогодні полуднева
(права) сторона від хреста.
МАЇВКА - МОЛЕБНІ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ відправляються кожного дня в місяці травні о 6:30
годині вечора. Цьогорічні Молебні жертвуємо за мир та згоду в Україні.
ЄПАРХІЯЛЬНА МОЛИТВА (МОЛЕБЕНЬ) В ПОШАНУ ТА ОХОРОНУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ відбудеться у
понеділок 11 травня в катедрі св. Йосафата о 7-ій годині вечора.
НАША МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА організує у неділю 24 травня по обох Св. Літургіях барбекю та
продаж різного роду весняної розсади й квітів. Проситься мати це на увазі.
“ЄПИСКОПСЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК“ відбудеться 3 червня від 7:30-9:00 години ранку в
залі Верховина. Kвитки по 25.оо дол. від особи можна купити в єпархіяльній канцелярії тел.
780-424-5496, або chancery@edmontoneparchy.com
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 300.оо дол. Василь і Світлана Ніколаєві за упокій
душ бл. п. батька Михайла і брата Юрія. На сиротинці: 100.оо дол. Іван і Марія Гайтки. На
Патріярший собор в Києві: 200.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ: Понеділок(11): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(12): 7:00 година вечора за пок. Андрія Прибилу - Ольга Мельник
Середа(13): + Михайло, Юрій, Марія, Микола, Михайло, Ольга і Михайло - Ольга Журик
Четвер(14): + Михайло і Параскевія Лаврин - Легатова
П’ятниця(15): в намірі дародавця - Лайл;
Субота(16): в намірі дародавця - Джін Крос
ПАНАХИДИ

***************************************
Бабуся розповіла нам про незвичайну
пригоду, якою ми довший час були захоплені, бо зрозуміли, як любов може перебороти страх. В
одне містечко прибув цирк, і мама взяла з собою маленького сина на перегляд циркової програми.
Вже біля цирку мати зустріла приятельку, яку не бачила роками і заговорились так, що навіть не
помітила, як її малий син помандрував до кліток з тваринами. Коли ж мати почала розглядатись за
сином, її очі наповнились жахом, бо побачила як син послизнув у клітку лева. Не вагаючись, мати
кинулась до клітки, силою відкрила двері і буквально видерла дитину з лап лева. Міцно
притуливши сина до грудей, вона кинулась у безпечне місце. Вчасно гримнули залізні двері перед
пащею лева. Врятувавши дитину, мати зімліла.
Велика любов матері до дитини перемогла страх від лева. Любов до свого сина додала їй
відваги ввійти без вагань у клітку лева. Любов матері перемогла страх.
ЛЮБОВ МАТЕРІ ПЕРЕМАГАЄ СТРАХ (Із серії “У бабусі на колінах“)

В ШАНУ НАШИХ МАТЕРЕЙ І БАБУНЬ

Місяць травень присвячений матері. Вшановуємо в тому місяці Пречисту Діву Марію
травневими Богослужбами. Чудовий звичай, дуже широко практикований у нашій
молодості, поволі завмирає.
Вшановуємо рідну матір. Діти і страші, що в них ще матері живуть, хочуть той день
зробити для неньки радісним і погідним. Вшановуємо також і Матір Україну.
Мати - це осередня постать у родині. Це та, що лучить покоління живих і ненароджених.
Це та, що передає з покоління в покоління рідну духовість, в’яже їх із цілістю, кладе
підвалини збереження роду, нації.
В нових країнах це трудна справа, виповнити завдання, що його кладе на плечі матері
рідна країна. Тиск довкілля дуже великий. Інші вартості, інакше відношення людини до
людини, навіть до рідної матері воно стало інакшим. Українську матір ніхто не звільнить у
нових країнах поселення від обов’язку виховувати дітей у свідомості походження! На те Бог
нас зберіг, щоб ми в затиші спокійного життя, вільного від страху і переслідувань, плекали
вартості, що вяжуть наших дітей з Рідним Краєм. Це віра в Бога, плекання чудового обряду,
рідна мова - це підстава збереження ідентичности і пізнання вартости свого походження.
Без знання мови трудно знати рідну культуру, а вже неможливо її творити. Все те, що
визначає українця, дістає дитина в родині, школі й у ріднім середовищі. Дитину
виховується від дуже раннього віку. Одна мати прийшла до світової слави педагога і
виховника, щоби порадитись у нього, як і коли почати виховувати свою дитину. Педагог
запитав її, скільки дитині місяців. Мама відповіла, що шість. Тоді педагог сказав їй, що вона
спізнилася на шість місяців.
Українсько мамо! Не жалій труду. Віддал своє серце і свій час рідній дитині, щоб виховати
її в українськім дусі на славу Бога й Українського Народу!
Американська вчена-антрополог д-р Марґарет Мід, твердить, що на сьогоднішній розрив
між поколіннями (т.зв. “дженерейшен ґап“) великий вплив має те, що сім’ї відсторонили
від себе бабунь і дідусів або навпаки. На її думку тільки співжиття трьох поколінь дає дітям,
молодому поколінню, можливість пізнати те, що є і що буде. Про себе саму ця відома
вчена каже, що близьким взаєминами із своєю бабунею багато завдячує, навіть те, що вона
своїми стремліннями, званням, знанням, світоглядом набагато випередила жінок свого
покоління. Відсунення бабуні і дідуня поза рамки сімейного життя - це кривда не тільки для
них, але і для молодого покоління.
Пошана для страших - це наша українська традиція, яку тепер, по правді, часто
піддержуємо для зовсім практичних цілей, коли бабуня і дідусь виконують обов’язки
дитячих опікунів, заступаючи батьків. Тому у місяці травні китиця квітів належиться не
тільки матерям, але й бабуням, а в червні - і дідусям.
*********************************
“Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї... Коли
ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як
пробудишся, буде з тобою розмовляти“ (Біблія: Приповідки, 6,20,22).

