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Гл. 6.

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.
ЗАСІДАННЯ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ

у вівторок 14 листопада о

7-ій годині вечора.
ВЕЧІРНЯ у суботу 18 листопада о 6-ій годині
вечора.
ВАРЕНИКИ вироблятимуть у наступму суботу 18
листопада. Потрібна поміч жінок і також мужчин.
Треба прийти на 9-у годину.
НОВІ АДРЕСИ І ЧИСЛА ТЕЛЕФОНУ. Якщо в Вас є нова
адреса
або
число
телефону,
проситься
повідомити про це парафіяльний уряд: 780-477-7339,
або
особисто
священика.
Якщо
бажаєте
зареєструватися
до
парафії,
проситься
написати Вашу адресу з числом телефону на
анкеті, що є на передній сторінці нашого
Бюлетену, передати братчикам в кошичок, або
особисто священикові.
ВІДЗНАЧЕННЯ РІЧНИЦІ ГОЛОДОМОРУ в нашому місті
відбудеться у суботу 25 листопада Соборною
Панахидою в міскій ратуші з початком о годині
12:30 пополудні.
БЕНКЕТ З ЄПИСКОПОМ КИР ДАВИДОМ на підтримку
єпархіяльних фондів відбудеться у четвер 7
грудня в готелі Шато Луї з початком о 7-ій годині
вечора. Квитки по 175.оо дол. від особи можна
купити або замовити в єпархіяльній канцелярії
тел. 780-424-5496, або на chancery@edmontoneparchy.com.
OПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний
стан:

Паґнота Джозеф Джіно Джон, син Джузепеа і
Бренди Джін Ґрей, належить до Римокатолицької
Церкви, мешкає в Едмонтоні і Стефлокс Канденц
Каролайн, дочка Давида Алана і Луці Ірини
Пованда,
належить
до
Української
Греко-Католицької Церкви, мешкає в Едмонтоні.
Оповідь 1-а.
Аґулера Санчес Луіс Данієл, син Хуана Луїса і
Магдалини
Санчес
Пінто,
належить
до
Римокатолицької Церкви, мешкає в Едмонтоні і
Анастасія
Павлишин,
доня
Володимира
і
Стефанії Маковський, належить до Української
Греко-Католицької Церкви. Оповідь 1-а.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 1,500.оо дол.
Еміл і Діана Ґрох; 450.оо дол.Володимир Урбан за
здоров’я й Боже благословення для батька
Дмитра з нагоди свята св. Димитрія; 100.оо дол.
Павло і Оксана Осадчуки з нагоди хрестин
сина Максима. Жетрводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРТГІЇ.
Понеділок(13) Свята Літургія не
відправиться.
Вівторок(14): +Марія Романків   -   Оксана Пилипів
Середа(15): в намірі д-ра Петра Роланда і Богдана
Крета   -   д-р Богдан Медвідський
Четвер(16): в намірі дародавця - Лайл; П’ятниця(17)
+ Іван і Катерина Макар  -  Легатова
Субота(18): 10:00 година ранку за пок. Єву Левита (40
днів)   -   Діти й внуки
НАВЕРНИСЯ І ПРИСРТАНь ДО ГОСПОДА БОГА

Перша вимога Царства – навернення Царство
Боже
–
найбільший
дар,
що
заслужив
поневолиним
народам
Христос,
це
плід
відкуплення, і його Христос пропонує всім
людям, до нього всіх запрошує. Його треба
особисто взяти, свобідно прийняти, в нього
ввійти.
Ісус розпочав свою проповідь, мовивши:
«Наверніться,
бо
приблизилося
Небесне
Царство» (Мт. 4,17). Щоб здобути те Царство, треба

в нього війти, до нього пристати, тобто
навернутися до Христа-Царя.
Навернення - «метаноя» - означає зміна серця,
цілковитий зворот людини. А людина – тіло, душа
й дух, відвернена гріхом від Бога, пристала
особисто
до
Сатани,
спонукана
Божою
благодаттю, знов звертається й пристає до
Бога. Ідеться про навернення серця, коли-то
все стремління, почуття, бажання спонукані
світлом
ласки
й
віри,
звертається
до
Всевишнього.
Спочатку зроджується палке бажання Бога.
Потім
наступає
навернення
ума
й
серця.
Наверненний
зачинає
думати,
як
Христос
думав, вкінці змінюється вся настанова –
постава, дерзання, переконання, діла й життя
інакші, на зразок Христа Ісуса.
Правдиве навернення – це цілковита зміна
напрямку. Людина спонукана Святим Духом,
скеровує свої думки, розум, серце й волю до
єдиного
Бога
Творця,
Вседержителя.
Так
навернена
людина
–
спасенна,
вона
самовпевненна, злагіднена, сумирна, спокійна,
замирена, устремлена до вічності. Так мавши
напрям життя, знає хто вона, звідкіль взялася,
нащо живе на цім світі, знає куди прямує й чого
хоче, а це життєва мудрість!
Навернення вимагає зректися себе, свого
способу думання, залишити все те, що не є
згідне з волею Божою. Треба таки зірвати з
гріхом
раз
назавжди,
зректися
світу,
матеріялізму. Зректися Сатани, спокусника,
брехуна. Пристати всеціло до правди, до добра,
до Бога.
Старання Сатани завжди одне й те саме
відвернути людей від Церкви і від Бога. Тож
правдиве навернення означає – знов щиро
привернутися й пристати до Бога й бути
постійно живим членом Христової Церкви, цебто безнастанно уцерковлюватися.

Навернення означає звернути на своє місце, змінити свій життєвий напрямок – спрямовуючи
своє життя в бік Бога. Воно й треба час-до-часу
зупинитися й подумати, та й нераз надавати
собі іншого спрямування, а з тим іншого
дерзання, змінювати хід і напрям свого життя,
бо часи лихі, і час скоро летить.
Треба часто направляти свою траєкторію, щоб
з часом прямо летіти в напрямку вічного,
немеркнущого життя в небі. Щоправда «в душу не
залізеш і туди її не навернеш, куди сама не
схоче». А щоб хтось захотів змінити все своє
життя й щиро бажав навернутися до Живого
Бога, треба йому великої сили – ласки Божої, тож
треба її собі вимолювати, багато молитися,
просити світла на зрозуміння своєї неволі
гріха й пороків, як було молився пророк Єремія:
«Наверни мене, і я повернуся, ти бо – Господь
Бог мій» (Єр 31,18). А на думку пророка Давида треба
себе присилувати, він каже: «Відступи від зла й
чини добро, шукай миру та його тримайся» (Пс.
34,15).

