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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.
РЕКОЛЄКЦІЇ ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ НАШОЇ ЄПАРХІЇ відбуваються в цьому тижні. Священиків не буде

вдома від понеділька до п’ятниці. В наглій потребі священичої прислуги від 9-ої години
ранку до 4:30 пополудні звиртатися до єпархiальної канцелярії на тел. 780-424-5496, а
після тих годин на тел. Отців Василіян: 780-434-8010, або 780-451-5879.
ВЕЧІРНЯ у суботу 20 червня о 6-ій годині вечора. Вечірня – це офіційне церковне
богослуження, яким починається літургійне святкування неділі.
ТАБІР на єпархіяльній Оселі над озером Вабамун для дітей віку 7-14 років від 19 липня до 1
серпня. Брошурки з аплікаціями та інформацією находяться при вході до храму. Більш
інформації за тел.: 780-424-5496, або 780-446-1061.
ТАБІР для вівтарників над Голубним озером (Pigeon Lake) від 3-8 серпня. Нашим
вівтарникам парафія оплачує половину коштів табору. Брошурки з аплікаціями находяться
в притворі храму.
ЄПАРХІЯЛьНА ЗБІРКА «Місійний дар на допомогу Церкві у світі» проводиться в місяці червні.
Конвертки на цю збірку находяться в притворі храму. Проситься парафіян, по своїй
можливості, щиро подарувати. На конвертці назначити на яку ціль спрямувати Вашу
пожертву. Щиро дякуємо.
ЖЕРТВИ. На церковні потреби: 100.оо дол. Агата і Мирон Фецюляки. На Патріярший собор
в Києві: 200.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(15): в намірі дародавця - Лайл
Від вівтірка до п’ятниці Св. Літургії в нашому храмі не будуть відправлятися.
СУБОТА(20): + Марія Зубрицька - Легатова
******************************
ЗВІРЯЄМОСь НА ІСУСА (Із серії «У бабусі на колінах»)

Бабуся пригадала нам як життя часто змушує нас переоцінювати вартості. Вона розповіла
про оцінювача самоцвітів, щоб допомогти нам краще зрозуміти, що «справді праведне і
правильне».
Одного разу спитали асесора (оцінювача) діамантів: - Як це ви кожного дня, оглядаючи
сотні діамантів, не помиляєтесь? Як підримуєте відчуття оцінки вартості?
Асесор посміхнувся щасливий, що його праця знайшла поважну оцінку. – Це дуже
просто, мій приятелю! – сказав він. Простягнувши руку, показав на казковий діамантний
перстень на своєму пальці. – Цей самоцвіт досконалий, - сказав він. У ньому немає навіть
найменшої вади. Приблизно щопівгодини я на нього дивлюся через свої скельця. Цей
досконалий самоцвіт є еталоном, що допомагає мені правильно оцінювати інші самоцвіти.

Бабуся сказала нам, що таку саму вагу, як самоцвіт для асесора, має Ісус Христос
для нас. Постійно придивляючись до Нього і звіряючи всі вартості у світлі Його
досконалості і Його заповідей, ми втримуємо гостре чуття того, що важливе, а що
ні. Христос є досконалим Сином, Якого сподобав Отець. Святий Дух провадить нас до
визначення того, що правильно, а що – ні; що настільки важливе, щоб ми віддали за
нього своє життя, а що – ні; що заслуговує на нашу увагу, а що – ні.
***********************************
ПРО СВЯТЕ ПЕРЕДАННЯ
Св. Письмо обіймає правди нашої віри, які Господь Бог людям об’явив. Але у Св. Письмі не
записане все, що Господь Бог об’явив. Ісус Христос ані сам не написав свою науку, ані не
наказав списати його науку. Він лише дав наказ його науку проповідувати: «Ідіть, отже, і
зробіть учнями всі народи» (Мт.28,19). «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію
всьму творінню» (Мр.16,15), - сказав до апостолів, висилаючи їх проповідувати. Отже,
апостоли розійшлись по світі проповідувати і ще багато років не було нічого з науки Ісуса
Христа написано. Християнство ширилось проповіддю, переданням усним. Бачимо, що
Передання було скоріш, ніж Св. Письмо, і що християнство на початку ширилось Переданням,
а не Св. Письмом. Отже, наука, прийнята з уст самого Ісуса Христа і далі передавана
апостолами, називається усним Переданням. Перші християни поважали Передання і
дотримували все те, що з Передання навчились.
Аж пізніше євангелисти написали Євангелія, а апостоли свої Послання, і з тих книг постало Св.
Письмо Нового Завіту. Отже, писана наука Ісуса Христа, Св. Письмо, появилося по Святому
Переданню, і то з тої причини, що апостоли не могли всюди особисто піти або була потреба
підкріпити в вірі християн та з інших причин.
Але записанням науки Ісуса Христа до книг не було відкинене Святе Передання. Тим більше,
що багато з науки Ісуса Христа апостоли не записали. Знаємо, що аж чотири євангелисти
описали життя Ісуса Христа і його науку, а все таки кожний з них описав щось таке, що другі
євангелисти не згадали. З того бачимо, що те, що не було записане в Євангелії, те апостоли
проповідували усно. «Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус» (Ів.21,25), що не записано в
книгах Св. Письма. І те, що записане в Св. Письмі, і те, що не було записане, Апостоли
проповідували, навчали і казали передавати усно далі: «А що ти чув від мене... те передай
вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити», - пише апостол Павло до свого учня
Тимотея (2Тим.2,2). А далі ще пише: «Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас
навчилися чим то усно, а чи листовно» (2 Сол.2,15). /«Наша віра»/
******************************
З НАУК СВ. ВАСИЛІЯ: «З наук, що їх Церква зберігає, і з проповідуваних правд, маємо деякі, що нам
передані на письмі, а інші ми прийняли з передання Апостолів. Вони нам були передані в укритті.
Обидва передання мають для віри однакове значення. Їм ніхто не буде противитися, хто хоч трохи
знає приписи Церкви. Якщо б ми пробували неписані звичаї усувати, наче б вони нічого не
вартували, то могли б несвідомо навіть самій Євангелії у важливих місцях пошкодити. Що більше,
ми обмежили б проповідувану правду на саму назву».

