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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.
ВСІМ БАТьКАМ, А ОСОБЛИВО БАТьКАМ НАШОЇ ПАРАФІЇ, ЩАСЛИВИЙ ДЕНь БАТьКА! НЕХАЙ ДОБРИЙ
ГОСПОДь, ДОРОГІ БАТьКИ, БЛАГОСЛОВИТь ВАС ЗА ВСІ ВАШІ СТАРАННЯ, ЯКИХ ВИ ВЛОЖИЛИ І НАДАЛІ
ВКЛАДАЄТЕ В ХРИСТИЯНСьКЕ Й НАЦІОНАЛьНЕ ВИХОВАННЯ ВАШИХ ДІТЕЙ, В ЖИТТЯ НАШОЇ ПАРАФІЇ І
НАРОДУ.
НА МНОГІЇ ЛІТА !
ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ у вівторок 23 червня від 7-ої години вечора. На порядку

нарад дуже важливі справи. Між ними й відзначення 60-річчя парафії. Всі члени ради
зобов’язані бути на нарадах.
ВЕЧІРНЯ у суботу 27 червня о 6-ій годині вечора. Вечірнею починається літургійне
святкування неділі – Дня Господнього. Подумайте – можливо Ви б могли бути на Вечірні.
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.
ЯК ОДЯГАТИСЯ ЛІТОМ ДО ЦЕРКВИ? Надходять тепліші літні дні й ми літом легко одягаємось.
Проситься мати на увазі, щоб до церкви на богослуження, одягатися гідно Божого храму.
ТАБІР НА ЄПАРХІЯЛьНІЙ ОСЕЛІ над озером Вабамун для дітей віку 7-14 років від 19 липня до 1
серпня. Брошурки з аплікаціями та інформаціями находяться при вході до храму. Більш
інформацій на тел.: 780-424-5496, або 780-446-1061.
ТАБІР ДЛЯ ВІВТАРНИКІВ над Голубмим озером (Pigeon Lake) від 3-8 серпня. Нашим
вівтарникам парафія оплачує половину коштів табору. Брошурки з аплікаціями находяться
в притворі храму.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(22): за покійних в родинах Волянських і Шарих - Легатова
Вівторок(23): в намірі дародавця - Марія Микхаїл;
Середа(24): + Марія і Іван Гапак - Легатова; + Ірина Ґураль
Четвер(25): в намірі дародавця - Лайл
П’ятниця(26): в намірі дародавця - Ловелл; Субота(27): в намірі дародавця - Ловелл
*********************************

З ПОВЧАНь СВ. АНТОНІЯ ВЕЛИКОГО: «Неможливо уникнути смерті, й не існує на

це жодного способу. Знаючи це, справді розумні люди, які досвідом набули
чесноти та боголюбного помислу, зустрічають смерть без стогнів, страху й
плачу, розуміючи, що вона, - з однієї сторони, - неминуча, а з другої, визволяє від лих, яким підлягаємо в цьому житті».

ЩО Є СВЯТЕ ПЕРЕДАННЯ АБО ТРАДИЦІЯ?

Св. Передання або Традиція – це є усне навчання Ісуса Христа і апостолів, але котре не є записане
в Св. Письмі, лише в творах учнів апостолів, званих Апостольськими Отцями і в творах дальших
церковних письмеників, званих Отцями й Учителями Церкви. Св. Передання доповнює Св. Письмо,
тому що євангелисти й апостоли не записали те все, що Ісус навчав: «Є багато ще іншого, що
сподіяв Ісус» (Ів.21,25). І з цих слів Св. Письма бачимо, що наука Ісуса Христа є нам передана не
лише Св. Письмом, але й Св. Переданням, яке апостоли закликають прийняти й дотримуватись.
Так само було і у Старому Завіті. Створеня світу, як також інші події Св. Письма Старого Завіту,
були написані на основі усного передання. Бачимо, що праведники Старого Завіту протягом довгих
століть вірили, не маючи нічого записаного, вірили лише з передання. Бо знаємо, що перші книги
Св. Письма Старого Завіту писав Мойсей, що жив в роках 1572-1452 перед Христом. Отже, Св.
Письма доти не було і правдиву віру люди вчились лише з Передання.
Крім вище наведеного є ще багато місць у Св. Письмі, які доказують, що Св. Передання маємо
прийняти, як, наприклад:
1.Ісус Христос передав свою науку усно: «...спасіння...спочатку проповідане Господом, було
підтверджене нам тими, що його чули» (Євр.2,3).
2. Сам Ісус Христос ніщо не написав, але лише проповідував і вимагав, щоб люди вірили його
словам: «Говорив я світові одверто. Завжди навчав я в синагозі й у храмі, де сходяться всі юдеї.
Нічого не говорив потайки» (Ів.18,20).
3. Ісус Христос ніщо не написав, хоч вмів писати: «А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по
землі» (Ів.8,6).
4. Ісус Христос не наказав писати, лише проповідувати: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи....
навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав» (Мт.28,19,20). «Ідіть же по всьому світу та
проповідуйте Євангелію всякому творінню» (Мр.16,15), значить наказав будувати Церкву на
усному переданні.
5. Апостоли: Андрій, Тома і Вартоломей ніщо не писали.
6. Апостол і євангелист Іван говорить, що не списав усю науку: «Чимало мав я до вас писати, та не
хотів на папері й чорнилом, але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити» (2 Ів. 12).
7. І пізніше працювали Апостоли проповідуванням, а не письмом: «І щодня в храмі й по домах не
переставали навчати й звіщати Христа Ісуса» (Дія. 5,42).
Існує ще багато місць у Св. Письмі, котрими ми могли б доказувати важливіст Св. Передання і
неминучість його прийняття. Ці думки завершимо констатуванням: Св. Передання було скоріше,
ніж Св. Письмо. Перші християни не чекали, аж поки Св. Письмо буде написане, але вчились науки
Христа з Передання.
Апостоли також наказують прийняти Св. Передання. Вони виразно зазначують, що в Євангеліях,
Посланнях не все записано. Дивись: Ів.21,25;2 Ів.12,3; 3 Ів.13-14, а коли записано, то лише коротко:
1 Петр.5,12; Дія 20,17,31). Тому апостол Павло наказує дотримуватись не лише Св. Письма, але й
Св. Передання, значить усну науку: «Тримайтеся передань, яких від нас навчилися чи то усно, а
чи листовно» (2 Сол.2,15). «Радію, що тримаєте передання так, як я передав вам» (1 Кор.11,2).
Св. Письмо закликає нас дотримуватись Св. Передання. Тому Св. Передання Церква прийняла, і
належить воно до Божого об’явлення. Св. Передання не вчить ніщо такого, про що не було б хоч
згадки у Св. Письмі, - і знову, в Св. Письмі нема ніщо такого, про що не говобило б і Св. Передання.
/«Наша віра»/

