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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.
СьОГОДНІ В НАШІЙ ПАРАФІЇ ДЕНь ПРИЙНЯТТЯ ПЕРШОГО УРОЧИСТОГО СВ. ПРИЧАСТЯ. Своє урочисте

Перше Св. Причастя приймають 12 дітей: Андрійчук Тарас, Вакшинська Катерина, Біняш
Надя, Гнатек Хелена, Гораль Христина, Денисенко Зоряна, Дерен Еван, Джус Маргарита,
Мийкі Стефан, Стойко Неля, Струк Тарас і Хоменко Вікторія.
СОБОРНА ПАНАХИДА за упалих за волю і незалежність України відправляється на цвинтарі св.
Михаїла сьогодні о 3-ій годині пополудні. Заохочуються парафіяни прийти на це
Богослуження й помолитися та віддати шану загиблим за свободу нашої країни України.
«ЄПИСКОПСьКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК» на підтримку духовних покликань, відбудеться у
середу 3 червня в залі Верховина від 7:30-9:00 години ранку. Квитки по 25.оо дол. від
особи можна купити в єпархіяльній канцелярії тел. 780-424-5496, або
chancery@edmontoneparchy.com
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у суботу 6 червня. Потрібна поміч. Прийти вже перед 9-ою
годиною ранку. Проситься прийти помогти. Потрібна поміч мужчин.
ВЕЧІРНЯ у суботу 6 червня о 6:00 годині вечора.
ОБІД З ПИРОГАМИ І КОВБАСОЮ АБО ШИНКОЮ в нашій парафіяльній залі у наступну неділю по
обох Св. Літургіях. Прибуток іде на харитативні цілі. Ціна: 12.оо дол. від дорослих 11 років
+, діти від 5-10 років 6.оо дол., а діти до 4 років - добровільна пожертва. Під час обіду
Марійська Дружина буде висвітлювати 20-мінутний інформативний фільм про Марійську
Дружину. Очевидно, дуже корисно оглянути.
НАШЕ ПАРАФІЯЛьНЕ КАЗИНО відбудеться в днях 10 та 11 червня. Потрібна поміч. Зголоситися
до пана д-ра Петра Ролланда тел. 780-444-8344.
ТАБІР на єпархіяльній Оселі над озером Вабамун для дітей віку 7-14 років від 19 липня до 1
серпня. Брошурки з аплікаціями находяться при вході. Більш інформацій на тел. 780-4245496, 780-446-1061, або на http://bit.ly/oselia
TAБІР для вівтарників над Голубним озером (Pigeon Lake) від 3-8 серпня. Нашим
вівтарникам парафія оплачує половину коштів. Брошурки з аплікаціями будуть у наступну
неділю.
ЖЕРТВА на парафіяльні потреби: 100.оо дол. Марія Мацюк за упокій душі мужа бл. п.
Богдана. Щиро дякуємо.
СВ. ІВАН ЗОЛОТОУСТИЙ: «Так, якщо б не було запоруки Святого Духа і сьогодні, то не існувало
б Хрищення, не було б відпущення гріхів ані оправдання, ані освячення, не діставали б ми
усиновлення, не були б учасниками Таїнств, тому що без благодаті Святого Духа не могло б

бути таїнственного Тіла і Крови; не мали б ми і священиків, тому що без Його нашестя нема
рукоположень».
СВЯТИЙ ДУХ Є ОСОБОЮ, А НІ ТІЛьКИ НЕВИДИМОЮ СИЛОЮ

Дух Святий є Божою Особою, не Божою силою. Ісус Христос говорить про Святого Духа як
про осбу: «А Утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім’я моє зішле, той навчить вас усього,
і все нагадає, що я сказав вам» (Ів.14,26). «Як відійду, пошлю вам Утішителя. Тож коли
зійде той Дух істини, він і наведе вас на всяку правду» (Ів.16,7,13). Посилати можна лише
особу, отже Дух Святий є особою Божою, а не лише силою. «Коли хтось скаже проти
Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні в тому» (Мт.12,23). Образити можна
тільки особу, а не якусь силу, отже Святий Дух є особою. «Хто скаже слово проти Сина
Чоловічого, воно проститься йому; а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься»
(Лк.12,10). Тут Ісус Христос порівнює особу Сина Чоловічого з такою особою – Святим
Духом. Грішити можна лише супроти особи. Ісус навчає учеників, коли поведуть їх перед
верхність, вони не мають старатися, як мають боронитися, «бо Дух Святий навчить вас тієї
години, що треба говорити» (Лк.12,11-12). Тут також Святий Дух, який учеників навчить, особа. В наказі Ісуса Христа: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім’я
Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мт.28,19). Тут Святий Дух уведений як особа рівна Отцеві і
Синові. «Тож коли зійде той Дух істини, він і наведе вас на всяку правду, - бо він не
промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане» (Ів.16,1314). Бачимо, що Святий Дух учить, говорить, слухає, звіщає, отже він Особа. Також апостол
Павло на багатьох місцях голосить, що Святий Дух є Особа: «Благодать Господа Ісуса
Христа й любов Бога і причастя Святого Духа з усіма вами» (2Кор.13,13). «І не засмучуйте
Святого Духа Божого, що ним ви назнаменанні на день відкуплення» (Еф.4,30), - отже
Святий Дух може бути засмучений, з цього також видно, що Святий Дух є Особа.
Науку про Святого Духа нам відкрив Ісус Христос, вона записана у Святому Письмі в
словах Ісуса Христа, в писаннях апостолів, - треба ту науку приймати так, як її сказав Ісус
Христос. Кожне інакше навчання – неправдиве, а служить лише для того, щоб зводити
невинних і незнайомих із Святим Письмом людей. Ісус Христос сказав: «Спізнайте правду,
і правда вас визволить» (Ів.8,32).
/«Наша віра»/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
З НАУК СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО

«Як один Отець й один Син, так і Святий Дух є один... Святий Дух наповняє
Ангелів, Архангелів, чинить святими Сили й оживляє усе. Він розтягається на кожне
створіння... І тих, що Його прийняли, Він наповняє, одначе сам через це нічого не
тратить. Як те сонце, що освічує предмети й різним способом їм уділяється, ані
трохи тим не зменшується, так і Святий Дух, уділяючи свою ласку всім, остається
далі цілий і неподільний. Він просвічує всіх, щоб вони пізнали Бога».

