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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.
СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ ІСУСА ХРИСТА у четвер 21 травня. Богослуження: 9 година ранку Утреня, а
Святі Літургії 10:00 година ранку та 7:00 вечора.
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. У четвер в свято
Вознесіння Маївки не буде.
ПРОДАЖ РОЗСАДИ Й КВІТІВ. Марійська Дружина організує продаж весняної розсади і квітів на
нашій автостоянці у суботу 23 травня від 9-ої години ранку до 3-ої пополудні. В випадку
несприятливої погоди продаж відбуватиметься у церковній залі. У неділю 24 травня буде
барбекю по обох Св. Літургіях і також продаж розсади та квітів.
УРОЧИСТЕ ПЕРШЕ СВ. ПРИЧАСТЯ Й ПЕРША СПОВІДь ДІТЕЙ відбудеться під час першої Св. Літургії в
день свята Зіслання Св. Духа у неділю 31 травня.
СОБОРНА ПАНАХИДА за упалих за волю і незалежність України відправиться на цвинтарі св.
Михаїла в день Зелених Свят 31 травня о 3-ій годині пополудні.
«ЄПИСКОПСьКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК« на підтримку духовних покликань відбудеться 3
червня від 7:30-9:00 години ранку в залі Верховина. Квитки по 25.оо дол. Від особи можна
купити в єпархіяльній канцелярії тел. 780-424-5496, або chancery@edmontoneparchy.com
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(18): В намірі родини Стрілець
Вівторок(19): + Анна Микуляк - Марія Миколюк
Середа(20): 7:00 година вечора за пок. Наталю (9 днів) - Сім’я Михайляк
Четвер(21): Свято Вознесіння Ісуса Христа. Богослуження: 9:00 година Утреня, а Св.
Літургії
10:00 ранку та 7:00 вечора
П’ятниця(22): в намірі дародавця - Лайл; Субота(23): + Богдан Мацюк - Дружина Марія
************************************
ПРОГРЕС

У непролазних лісах Амазонії один білий чоловік шукав нафту. Він дуже поспішав. Перші два дні
тубільці, яких він найняв носильниками, робили все, аби якнайліпше впоратися зі своїми дуже
важкими обов’язками. Але на третій день вони стали перед білим чоловіком безмовно й
непорушно, з відсутнім виразами облич. Тубільці не в змозі були працювати далі – це було ясно
як день. Нетерпеливо поглядаючи на годинник та розмахуючи руками перед обличчям їхнього
старшого, нафторозвідник дав зрозуміти, що треба якнайшвидше братися до роботи, бо час
утікає. «Це неможливо, - спокійно відповів чоловік. – Вони надто швидко бігли, і тепер чекають,
щоб до них вернулися їхні душі».
Ідеалом нашого часу є швидкість – люди все роблять чимраз швидше. Але водночас щораз
більше їх опановує втома, неспокій, невдоволення. А все тому, що душі зостаються позаду і
не можуть їх наздогнати. ( Бруно Фереро: «Кола на воді»)

ЧИ НОВИЙ ЗАВІТ СВЯТОГО ПИСьМА УСУВАЄ СТАРИЙ ЗАВІТ?

Розділ книги Святого Письма на Старий і Новий Завіт вказує лише те, котрі книги Старого
Письма були написані перед приходом Ісуса христа, а котрі після нього.
Новий Завіт уклав з людьми, які увірували в Христа, Ісус Христос і затвирдив його власною
кров’ю (Мт.26,28). Але це не значить, що нам був відкритий новий світ. Зістала та сама ідея
– спасіння людей. Ісус Христос не усуває Старий Завіт, Заповіді, а доповнює й об’являє
таїнства життя Божого – єдиного Бога в Тройці Святій. І поширюється Божа обітниця з
одного (в Старому Завіті – ізраїльського) на всі народи: «Ідіть і зробіть учнями всі народи»
(Мт.28,19). «Хто увірує і охреститься, той буде спасенний» (Мр.16,15), бо «Бог хоче, щоб
усі люди спаслися» (1 Тим.2,4). З цієї причини цей Завіт – Новий. «Не думайте, що я
прийшов усунути закон чи пророків: я прийшов їх не усунути, а доповнити» (Мт. 5,17), Обидва Завіти нероздільні. Старий Завіт - «Закон» - Новий Завіт «Благодать».
Другий Ватиуканський Собор про це проголосив:
«Устрій Старого Закону на те передусім був укладений, щоб приготовити, проректи і
різними прообразами виявити прихід Христа, Спасителя світу, і Царства Месії, - Отож,
Бог, натхненник і автор книг обох Завітів, так мудро уклав, щоб Новий скривався в
Старому, а в Новому являвся Старий».
В Старому Завіті Мойсей був наказав читати з Святого Письма кожного сьомого дня
зібраному народові. Тоді й Христос, прийшовши в синагогу, взяв і перечитав частину із
Святого Письма. Так само було в першохристиянських часах, так читання і пояснювання
Святого Письма перейшло у Літургію. Церква нічого так не бажає, як щоб вірні читали Святе
Письмо, зокрема Євангелії. В кожній християнській родині Святе Письмо Нового Завіту
мало б бути. В добрих християнських сім’ях читають Святе Письмо щовечора спільно за
участю всіх членів сім’ї. Треба знати: Святе Письмо – це не підручник історії, хоч подає
багато даних з історії людства на землі. Роки та чергування подій у Святому Письмі мають
не літописну функцію. Господь Бог не мав на меті Святим Письмом учити людей світські
відомості. Св. Письмо мало одиноку і виключну мету: подати людям суто релігійні правди,
яких знання потрібне людям до спасіння. А як воно згадує закони природнього світу або
подає історичні подія, не робить це задля них самих, тільки зхадля якоїсь вищої релігійної
правди. Про явища зовнішнього світу Святе Письмо говорить не науковим способом, але
популярним так, як ці явища людина відбирає своїми смислами. Цей спосіб говорення й
тепер загальний, як наприклад, скажемо: сонце сходить, заходить, небо погідне, небо
захмарене. Цього способу говорення вживають навіть учені і то не лише в щоденному
житті, але й в наукових працях. Отже, тим висловлюють не наукові погляди на природнє
явище, але як ті явища нашим смислам представляються. Господь Бог не хотів об’являти
закони природи, це лишив людям. Ісус Христос не посилав апостолів вчити природу,
математику, історію, але робити людей християнами. Святе Письмо має на меті вказати: а/
на його походження від божественного начала, б/ на Бога, який дав початок до постання
світу, в/ на всемогутність Божу.
/«Наша віра»/

