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НЕДІЛЯ 4-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА – ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСьКОГО НАРОДУ
Гл. 3.

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.
ВЕЧІРНІ у суботу 4 липня не буде. Вечірні продовжуться відправляти початком вересня.
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 пожертвувати. На конвертці назначити на яку ціль спрямувати Вашу
пожертву. Щиро дякуємо.
ЯК ЛІТОМ ОДЯГАТИСЯ ДО ЦЕРКВИ? Надійшли теплі 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 Голубним озером (Pigeon Lake) від 3-8 серпня. Нашим
вівтарникам парафія оплачує половину коштів табору. Брошурки з аплікаціями находяться
в притворі храму.
ПОМІЧ УКРАЇНСьКИМ ВОЄННИМ ІНВАЛІДАМ. Парафіяльна рада на своєму засіданні рішила, щоб
вислати поміч в Україну воєнним інвалідам. В неділях 5 і 12 липня матимемо окрему
збірку на цю ціль. Хто бажає мати посвідку на прибутковий податок за свою пожертву,
можна скористатися парафіяльною конверткою, або конверткою «для гостей» і на ній
виписати число своєї парафіяльної конвертки. Чеки виписувати на парафію.
КОНЦЕРТ СОФІЇ ФЕДИНИ з Львова під назвою «Захищаємо Україну» в Домі Української Молоді
у четвер 9 липня з початком о 7-ій годині вечора. Квитки 20.оо дол. від особи продаються
при дверях.
РУКОПОЛОЖЕННЯ ДИЯКОНА ДЖІМА НАКОНЕЧНОГО в сан священства відбудеться у суботу 8
серпня в церкві св. Василія о 10-ій годині ранку. Свячення довершить наш єпископ Кир
Давид. Після свяченя відбудеться прийняття в залі св. Василія. Квитки: дорослі 35.оо дол.,
діти від 6-12 років 15.оо дол., а діти до 5 років безкоштовно. Квитки тел.: 780-424-5496, або
780-444-9393.
ОСВІТНьО-ВИХОВНA ОРГАНІЗАЦІЯ В ОБОРОНУ ЖИТТЯ («PRO LIFE”) під час едмонтонських “K-DAYS”
буде мати свою освітньо-виховну будку-кіоск. Вони потребують доброволців. Хто б бажав
помогти в цій благодійній справі проситься телефонувати до Карен або Лорі на тел.: 780425-1637. “K-DAYS” відбуваються від 17-26 липня.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(29): в намірі дародавця - Ловелл Вівторок(30): в намірі
дародавця;
Середа(1): в намірі дародавця Четвер(2): + Йосиф Антощак - Легатова;
П’ятниця(3): в намірі дародавця Субота(4): + Дам’ян Наконечний - Легатова

ЯК ДІЙШЛО ДО НАС СВЯТЕ ПЕРЕДАННЯ?

Не треба думати, що Св. Передання до нас дійшло пересказуванням з поколінь в покоління, із
століття в століття. Св. Передання є також записане і було написане в першохристиянській добі і
першохристиянськими письменниками. Тих першохристиянських письменників звемо Святими
Отцями Церкви. Декотрі з них жили в добі Апостолів, були учнями Апостолів, чули їх проповідь,
вчились в них. Отже, не є це передання усне аж дотепер, є це наука Ісуса Христа і Апостолів,
записана Святими Отцями Церкви в їх книгах, які були написані зразу по книгах Св. Письма. Так,
науку, котру ми тепер називаємо Св. Переданням, записали учні Апостолів: св. Климент Римський,
св. Ігнатій Антиохійський, св. Полікарп Смирнський, св. Юстин філософ і мученик та інші.
Св. Климинт Римський – третій єпископ Риму – папа, зустрічався з апостолами Петром і Павлом,
чув їх науку, був установлений єпископом Риму апостолом Петром, був єпископом-папою в роках
92-101 і помер як мученик. Написав Послання до коринтян.
Св. Ігнатій Антіохійський – третій єпископ Антіохії, був учнем святого апостола Івана. Був
замучений в Римі, де був вкинений в арену на розірвання диким звірям в роках 116-117.
Залишились по ньому ним написані Послання.
Св. Полікарп, єпископ Смирни, замучений в 155 році, учень апостола Івана.
Св. Юстин, філософ і мученик, родом грек, замучений в Римі в 165 році.
А що конкретно до святого Передання записали ці Апостольські Отці, учні святих Апостолів? Це
найліпше побачимо на прикладі. Наприклад: у Св. Письмі написано, що Ісус Христос послав
апостолів хрестити, дав їм власть відпускати гріхи, наказав приносити жертву Нового Завіту тощо.
Але в Св. Письмі не написано, як це мали Апостоли робити. Це все довідуємося з Св. Передання. З
творів тих Св. Отців, учнів Апостолів, та з твору «Навчання Дванадцятох Апостолів» (Дідахе)
довідуємось точніші дані про все: про спосіб хрещення, яка має бути вода до хрещення, про
хрещення в нужді, далі про відправу Служби Божої, Євхаристію, молитви, сповідь, управу Церкве
через єпископів, про душпастирські завдання священиків, про святкування неділі, про чистилище,
про християнські чесноти й добрі вчинки, про святкування Пасхи. Так, наприклад; св. Юстин пише
про Євхаристію: «Під видами хліба і вина християнин приймає дійсне Тіло і Кров Ісуса Христа».
Далі із Св. Передання знаємо список канонічних книг Св. Писма. Сім святих Тайн тощо. Багато Св.
Отців Церкви записали в своїх книгах ті правди віри, які знали з усного передання.
Але дещо із Св. Передання дійшло до нас і іншим способом, наприклад дорогою церковних
написів і малюнків в римських катакомбах з першохристиянського періоду. Там з написів і
малюнків бачимо віру перших християн в воскресіння, в чистилище, в страшний суд, бачимо, що
перші християни почитали Пречисту Діву Марію тощо.
Вкінці, все те, що подає св. Передання, потвердили перші Вселенські Собори.
Наука Ісуса Христа і Апостолів, частинно записана Апостолами, називається Св. Письмом, а та
частина науки Ісуса Христа і Апопстолів, що не записана в Св. Письмі Апостолами, але записана аж
в творах учнів Апостолів, званих Апостольськими Отцями, і дальше першохристиянськими Отцями
Церкви, називається Святим Переданням. Святе Передання є таким самим Божим об’явленням, як
Св. Письмо. Св. Передання і Св. Письмо себе взаємно доповняють, вони творять священний скарб
слова Божого в Церкві.
/«Наша віра»/

«За правило візьми слова здорові, що їх ти чув від мене у вірі та любові, яка у Христі
Ісусі. Бережи добре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас»
(2Тим.1,13-14).

