РІК 60.

5 ЛИПНЯ 2015
НЕДІЛЯ 5-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 24/2041.
Гл. 4.

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.
РІЗДВО СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ у вівторок 7 липня. Св. Літургії: 10:00 година ранку і 7:00 вечора.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ 12 ЛИПНЯ відзначаємо свято свв. верховних апостолів Петра і Павла.
ПОМІЧ УКРАЇНСьКИМ ВОЄННИМ ІНВАЛІДАМ. Наша Парафіяльна рада вирішила, щоб вислати

поміч в Україну воєнним інвалідам. Сьогодні і в наступну неділю матимемо окрему збірку
на цю ціль. Хто б бажав мати посвідку на прибутковий податок за свою пожертву, можна
скористатися парафіяльною конверткою, або конверткою «для гостей» і на ній виписати
число свієї парафіяльної конвертки. Чики виписувати на парафію.
КОНЦЕРТ СОФІЇ ФЕДИНА з Львова під назвою «Захищаємо Україниу» в Домі Української
Молоді у четвер 9 липня з початком о 7-ій годині вечора. Квитки 20.оо дол. від особи
продаються при дверях.
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: 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.
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.
РУКОПОЛОЖЕННЯ ДИЯКОНА ДЖІМА НАКОНЕЧНОГО в сан священства відбудеться у суботу 8
серпня в церкві св. Василія о 10-ій годині ранку. Після свячення 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-ВИХОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ В ОБОРОНУ ЖИТТЯ (PRO LIFE) під час едмонтонських “K-DAYS”
буде мати свою будку-кіоск. Вони потребують добровольців. Хто б бажав помогти в цій
благодійній справі проситься телeфонувати до Карен або Лорі на тел.: 780-425-1637. “KDAYS” відбуваються від 17-26 липня.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

Понеділок(6): в намірі дародавця Вівторок(7): Різдво Івана Хрестителя. Св. Літургії: 10:00
година ранку й 7:00 вечора. Середа(8): в намірі дародавця;
Четвер(9): в намірі дародавця
П’ятниця(10): + о.Григорій, Павліна, Марія, Лариса, Емілія, Роберт, родини: Щербатюк,
Кузів і Байдала - Легатова Субота(11): в намірі родини Лавришин

АНГЕЛИ
Те, що ангели існують, знаємо з Божого об’явлення. Св. Письмо про сотворення Ангелів (в книзі
Буття) дослівно не говорить, але дуже часто згадує Ангелів, які виконують різні завдання, які їм Бог
дає. Слово «ангел» (з грецької мови «ангелос» - посол) є назвою служіння, це значить, що ангели
виконують посольства до людей. Св. Письмо подає багато випадків, коли Бог їх ужив, щоб виявити
людям свою волю. «Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають
успадкувати спасіння?» (Євр.1,14). Так Ангели з’явились Авраамові, Яковові (Бут. 28,12), пророкові
Ісаії (6,2), Єзекиїлові (1,4-28), Даниїлові (7,10).
В Новому Завіті архангел Гавриїл з’явився Захарії (Лк.1,11), Пречистій Діві Марії (Лк.1,26), з’явився
ангел у сні Йосифові (Мт.1,20). Ангели служили Христові в пустині, коли постив 40 днів (Мт.4,11).
Ісус Христос часто говорив про ангелів (Мт.18,10); 22,30; 26,53; Мр. 12,15; 13,32; Лк.16,22; Ів.1,51).
Ангел потішав Ісуса в Гетсиманському саду в терпінні (Лк.22,43), ангели звіщали воскресіння Ісуса
Христа (Мт.28,5; Мр.16,5; Лк.24,4 сл.), ангели з’явились, коли Христос возносився на небо
(Дія.1,10).
Ангел з’явився апостолові Петру (Дія.12,7-11), апостолові Павлу (Дія.27,28). Апостол Павло часто
говорить про ангелів і пише, що їх створив Бог (Кол.1,16). Також апостол Іван в Одкровенні часто
говорить про ангелів. Всі святі Отці одноголосно вчили, що ангели є сотворені Богом. Св. Григорій
Великий (+604) папа говорить: «Існування ангелів і архангелів доказує майже кожна сторінка Св.
Письма».
У Св. Письмі уведені й імена декотрих ангелів. Так, наприклад, молодого Товію охороняє ангел
Рафаїл, один з сімох, які стоять перед Господом (Рафаїл означає «Лик Божий»). Інший ангел
називається Михаїл (Дан.10,13,21; Одкр. 12,7), Ми-ха-ел означає «Хто яко Бог!». Третій ангел
названий Гавриїлом (Дан.8,16; 9,21; Лк.1,19,26). Гавриїл – означає «Сила Божа». Він був
уповноважений сповістити світові воплочення Сина Божого і відкуплення людства. Захарієві він
оповістив народження Предтечі – Івана Хрестителя, Діві Марії приніс посольство, що вона має
стати Матір’ю Божою. Також він говорить у сні св. Йосифові. Ангелів є дуже багато. Про це вчить Св.
Письмо і Св. Передання.
В Новому Завіті Ісус Христос сказав апостолові Петру: «Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця
мого, і він зараз же не дав би мені більш, як дванадцять леґіонів ангелів?» (Мт.26,53). А св.
апостол Іван пише: «Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола і істот, і старших;
і було число їх – множини, множини і тисячі тисяч, що казали голосом гучним: «Достойний
агнець заколений прийняти силу, і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і
благословення» (Одкр.5,11-12). Також апостол Павло говорить про тисяч ангелів (Євр.12,22). Святі
Отці також вчать про велике число ангелів.
Ангелів ділимо на хори тому, що Св. Письмо наводить різні назви ангельських хорів, як: Херувими
(Бут.2,24; Вих.25,18), Серафими (Іс.6,2), Власти, Сили (1 Петр.3,22), Начальства, Господські (Еф.1,2021), Трони (Кол.1,16) архангели і ангели. Дев’ять ангелських хорів перший увів св. Кирило
Єрусалимський (+386), а за ним і останні отці, і те число залишилось в Церкві прийнятим у цім
порядку: Херувими, Серафими, Трони, Начальства, Власті, Сили, Господські, Архангели і Ангели.
Примітка: у Святому Письмі «ангелами» називаються не лише духовні істоти, але й ті, які дістали
від Бога окреме послаництво, наприклад, старозавітній священик (Мал. 2,7), св. Іван Хреститель
(Мт.11,10).
/«Наша віра»/

