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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.
ОБІД З ПИРОГАМИ І КОВБАСОЮ сьогодні, в нашій парафіяльній залі, по обох Святих Літургіях.

Ціна: 11 років+ 12.оо дол., діти від 5-11 років 6.оо дол., а до 4 років добровільна пожертва.
Прибуток іде на добродійні цілі. Під час обіду Марійська Дружина буде висвітлювати 20мінутний фільм про Марійську Дружину. Всіх запрошають.
ПЕТРІВСьКИЙ ПІСТ починається з завтрішнім днем – 8 червня.
КІНЧАЄТьСЯ НАВЧАЛьНИЙ РІК В РІДНІЙ ШКОЛІ. У наступну суботу 13 червня Святою Літургією о 9ій годині ранку та роздачою свідоцтв кінчається навчальний рік в нашій Рідній школі.
ВЕЧІРНЯ у суботу 13 червня о 6-ій годині вечора.
ЗАСІДАННЯ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ відбудеться у вівторок 23 червня о 7-ій годині вечора. Проситься
членів ради мати це на увазі.
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 до храму. Більш інформацій на тел.
780-424-5496, або 780-446-1061.
ТАБІР для вівтарників над Голубним озером (Pigeon Lake) від 3-8 серпюня. Нашим
вівтарникам парафія оплачує половину коштів. Брошурки з аплікаціями находяться при
вході до храму.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(8): в намірі дародавця - Лайл
Вівторок(9): + Ярослава Мельник-Юрина - Володимир Камінський
Середа(10): в намірі дародавця; Четвер(11): в намірі дародавця - Лайл
П’ятниця(12). В намірі дародавця;
Субота(13) 9:00 година ранку на закінчення навчання в рідній школі
******************************

З ПОВЧАНь СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО: «Як далеко сягає засуд за пусте слово? Ісус
Христос говорить: «Кажу бо вам: За кожне пусте слово, яке скажуть люди, - дадуть
відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий і за
словами твоїми будеш засуджений» (Мт.12,36). У загалі кожне слово, що не
стосується нашої праці в Бозі, є пусте. Зло з такої бесіди велике; бо нехай буде й
добре те, що говориться, то коли воно не відноситься до будування віри, така
доброта ще не виправдує бесіди. Сама обставина, що бесіда не має зв’язку із
святим будуванням віри, засмучує Святого Духа... Не треба й казати, яке це зло
засмучувати Святого Духа».

СВЯТЕ ПИСьМО ПРАВДИВЕ І НЕ МАЄ ПОМИЛОК

Св. Церква видає Св. Письмо з поясненнями. Яким правом це Церква робить? Уже в Старому
Завіті Священні Писання Старого Завіту були поручені синагозі і там були старанно зберігані.
Були в такій пошані, що не тільки всі глави й стихи, але навіть слова цілого Св. Письма були
почислені. Ісус Христос також пояснював апостолам Св. Письмо Старого Завіту та свої притчі,
свою науку, і апостоли щойно тоді його зрозуміли. «Тоді відкрив їм розум, щоб вони
розуміли Писання» (Лк.24,45). А в Діяннях Апостольських читаємо також про це: Вельможа
етіопської цариці, повертаючи з Єрусалиму додому, читав книгу пророка Ісаї. До нього
прилучився св. апостол Филип і спитав його: «Чи розумієш, що читаєш?» А він відповів: «Та як
можу, коли ніхто мене не наставить». Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього
Писання, благословив Ісуса йому» (Дія.8,29,31,35). А св. Апостол Петро виразно говорить про
листи св. апостола Павла, що в них «є дещо трудне до зрозуміння, що люди без освіти й не
зміцнені у вірі перекручують, як і інші писання, на свою власну погибель» (2 Петр.3,16).
«Ідіть і навчайте всі народи...» (Мт.28,19), - сказав Ісус Христос апостолам своєї Церкви. Отже,
Церква навчає і правильно пояснює Св. Письмо з волі самого Ісуса Христа. Тридентійський
Собор про це так говорить: «Ніхто не має права тлумачити Св. Письмо у справах віри та
моралі так, щоб при тому перекручувати їх на власний розсуд, всупереч тому значенню,
якого дотримувались і дотримується Св. Церква – або всупереч однозгідній думці Отців. Св.
Церква єдина має владу судити щодо правильного смислу та тлумачення Св. Письма». Про
це Другий Ватиканський Собор проголосив: «Тому, що все те, що надхненні автори, тобто
гаґіграфи, висловлюють, слід уважати за сказане від Святого Духа, звідси й треба
визнавати, що книги Писання певно, вірно й безпомилково навчають правди, які Бог,
причина нашого спасіння, хотів дати через Священні Писання. А тому, що Бог у Священному
Писанні промовляв через людей і на людський лад, то тлумачник Священного Писання, щоб
пізнати, що він хотів нам сказати, повинен пильно досліджувати, що священнописці
насправді намірялись сказати і що їхніми словами подобалась Богові об’явити. А щоб Святе
Письмо тим Духом, яким було написане, було і читане, і пояснюване, не менш пильно треба
глядіти на зміст і одність цілого Письма, мавши на увазі живе Передання Церкви й аналогію
в вірі, щоб правильно віднайти змисл священих текстів. Все те, що відноситься до способу
пояснювання Писання, підпадає остаточно під осуд Церкви, яка має Божий мандат і службу:
Боже слово зберігати і пояснювати». Читанням Св. Письма, особливо Євангелії і останніх
Священих Писань Нового Завіту, побачимо актуальність Св. Письма для наших часів. Церква
хоче, щоб вірні Св. Письмо не лише перечитали, не лише частіше читали, але й розважали над
прочитаним і вели життя по Євангелії. Бо спасаєма правда Св. Письма не полягає в тому, що
щось пізнаю і вважаю правдою, а в тому, щоб мене та правда захопила і я рішусь на основі
Євангелії створювати моє життя. В Євангеліях говорить до нас Ісус Христос. Христос кличе, щоб
ми рішились. Цей заклик Христа «Ходіть за мною!» не був часовим лише у його добі земного
перебування між людьми, він не має обмежень і часу, він є сталий.
/«Наша віра»/

