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Вітаємо учасників сьогоднішніх Сятих 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.
ВІДЗНАЧЕННЯ СВЯТА ПОКРОВИ відбувається сьогодні о 2-ій годині пообіді в Домі Української
Молоді. Буде святкова доповідь і містецька програма. Вступ: добровільні пожертви на Фонд
«Приятелі Збройних Сил України».
ВЕЧІРНЯ у суботу 28 жовтня о 6-ій годині вечора.
НАША ПАРАФІЯЛьНА БІБЛІОТЕКА, з багатьма книжками на релігійні теми, міститься в підвалу
храму й відкрита неділями по обох Святих Літургіях.
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у суботу 28 жовтня. Потрібна поміч женщин і мужчин. Проситься
прийти ранком коло 9-ої години.
У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ ОБІД ПО ОБОХ СВЯТИХ ЛІТУРГІЯХ . Наші дбайливі господині приготовляють
для всіх смачний обід з славними пирогами парафії св.Юра з кавою й солодким.
ЗУСТРІЧ ПАРАФІЯЛьНОЇ МОЛОДІ. Зустріч відбудеться у наступну неділю 29 жовтня о 5-і годині
пополудні. Буде піца з безалькогольними напитками. Просимо батьків підтримати цей проєкт. Хто
б був охочим помогти в цій справі, або має поради чи сугестії, проситься звертатися до Оксани
Мащак на тел. 780-719-2272, або на: O.M. jessica@hotmail.com.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: по 200.оо дол.: д-р Богдан Медвідський, і а за упокій душі
мужа, батька й дідуся бл.п. Миколи Тобейчика дружина Павліна Тобейчик; по 100.оо дол.: за
упокій душі дідуся Семена Тобейчика: Галя Цар і Богдан Тобейчик. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(23): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(24): в намірі дародавця - Джін Крос;
Середа(25): в намірі дародавця
Четвер(26): в намірі дародаця;
П’ятниця(27): в намірі дародавця
Субота(28): + Теодосій Мороз (40 днів ) - Син Володимир Мороз
**********************************
ЗАКОН ХРИСТИЯНСьКИЙ
Закон Ісуса, законодавця, Царя Христа, той самий, що й закон Мойсея, але доповнений,
оновлений та очищений від людських передань, зобов’язуючий у совісті всіх християн. Христос не
усуває закону-заповідей, а доповняє, так, що - «ні одна йота, ані одна риска з закону не перейде»
(Мт.5,18). Все мусить бути вірно й точно виконане, з новою силою й благодаттю Святого Духа.
В чому ж новість і доповнення християнського закону? Новий порядок, нові спонуки, робить
закон легким і можливим, бо наголошується насамперед те, що – суттєве, головне в законі –
любов і справедливість! ... а другорядні принципи й приписи, що їх дозволяв Мойсей «з
жорстокості сердець» (Мт.19,8), уступають і, так очищений закон з «людських передань» стає
досконалою нормою християнської поведінки, вдосконалюючи правило життя, закон святості, бо
взорується на досконалості Небесного Отця. Це доповнення й очищення точно зобрав і списав
євангелист Матей в гл. 5-ій. Там між іншим сказано: «Ви чули, що було сказано: Не чини
перелюбу... А я кажу вам... не дивися на чужу жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб...
Ви чули, що було сказано: Люби ближнього свого, а ненавидь ворога... А я кажу вам: Любіть

ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас; таким чином станете синами Отця вашого... який
велить своєму сонцю сходити на злих і добрих... Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний
досконалий» Христос доповняє старозавітний закон і тим, що ставить себе як приклад заховання
заповідей Отця й посилає силу Святого Духа, - який наведе людей - «на всяку правду» (Ді 1,8). А
головна новість християнського закону виражена одним словом: ЛЮБИ! «Люби Господа Бога
твого Отця всією силою, всім серцем – понад усе в світі... Люби – ближнього свого, як себе
самого»... Тут зміст пророків і виконання всякого закону. Люби!... А любить, коли вірує, що Бог –
любить. «Ми пізнали і увірували в ту любов, якою Бог нас полюбив». Бог перший полюбив і
послав свого Сина, а Син за нас помер розп’ятим (Ів.4,16;3,16). Заповідь нова також закон віри:
«вірувати в ім’я його Сина Ісуса Христа й любити один одного, як він дав був заповідь» (1
Ів.3,23).
Любити ближнього як себе самого, можливо так: «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам
чинили, те ви чиніть їм, - це ж бо закон і пророки» (Мт.7,12). Тут повнота закону, засіб
самосвячення: «Любити Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією
думкою твоєю й усією силою твоєю й любити ближньго, немов себе самого. Іншої більшої від
цих, заповідей немає» (Мр.12,30). Заповідь любови – вся сила й виповнення закону – бо любов
суттєва, тож звернення на саму сутність усього що вічне, небесне, дочасне й земне – вчить зважати
першусього на суть речей і не перекручувати цінностей; а особливо звертати увагу на людську
особу, бо ж сама людина, її особа важливіша від усяких другорядних приписів.
Закон новий очистив старий від обрядових «очищень» і становить все створене добре й чисте.
Навіть Мойсей, як законодавець уступає, бо з приходом Христа, люди мають тільки одного
Учителя (Мт 23,10). І всі люди мусять Його слухатися й його словами жити. Так, а не інакше,
виконують волю Отця й ввійдуть у небесне Царство (Мт 7,21). Цей закон звіщали пророки, закон
новий і доповнрний, Закон Христа, закон любови: «Носіте тягарі один одного і так виконаєте
закон Христовий» (Гл 6,2).
Закон Христовий інакший ще й тим, що він не «мертвою буквою», а життям. Він бо записаний у
серцях наших. Він любов свята Святим Духом, що даний нам (Рм 5,5). Тож хто достовірно
дотримується його, той такі плоди Святого Духа зроджує: «Любов, радість, мир, довготерпіння,
лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На таких нема закону – вони є Ісус-Христові»
(Гл 5,22-24).
Тим-то цей закон інакший, бо він здійснює в Новому цю ж обітницю Старого Завіту. Він бо, як той
первісний, записаний у серцях, не чорнилом, а Духом Святим. «Ось той Завіт, що його Я по
кількох тих днях заключу з ними, каже Господь: вкладу мої закони в серцях їхніх, й на умах їхніх
випишу їх» (Євр 8,10).
Цей новий закон бо іншої природи, бо предсказаний пророками, а Христом проголошений і
поєднаний з словом Ісуса. То ж буде назавжди єдиним правилом християнського життя. А на
думку апостола Якова цей закон - «це закон досконалої свободи» (Як 1,25). Це бо закон
«царський» - « Люби ближнього свого, як себе самого» (Як 2,8). Це та нова заповідь –
всеобіймаюча любов.

