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Гл. 8.

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.
РЯДОВЕ

ЗАСІДАННЯ

ЧЛЕНІВ

МАРІЙСьКОЇ

ДРУЖИНИ

відбувається сьогодні по 2-ій Святій Літургії.
ПИЛИПІВКА – ПЕРЕДРІЗДВЯНИЙ ПІСТ починається з
вівтірком 28 листопада.
СВЯТО ВХОДУ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ у понеділок
4 грудня. Богослуження: Святі Літургії 10:00
година ранку й 7:00 вечора.
КОНЦЕРТ СВ. МИКОЛАЯ. Наша рідна школа матиме
концерт св. Миколая о 10-ій годині ранку у
суботу 16 грудня в Домі Української Молоді.
Пригадуємо батькам й родині, що Миколай
«приносить» тільки по один подарок по дитині.
Також діти, які ще не навчаються в рідній школі,
можуть мати подарок, але «Миколай» мусить
виписати ім’я на подарку.
ПИРОГИ вироблятимуть в суботу 2 й 9 грудня.
Потрібна поміч жінок й мужщин.
БЕНКЕТ
З
ЄПИСКОПОМ
ЄПАРХІЯЛьНИХ
ФОНДІВ

КИР

ДАВИДОМ

НА

ПІДТРИМКУ

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.
НОВІ АДРЕСИ Й ЧИСЛА ТЕЛЕФОНІВ. Якщо Ви маєте нову
адресу, або нове число телефону, проситься
про це повідомити парафіяльний уряд на
780-477-7339, особисто священика, або виписати це
на анкеті, що є на передній сторінці Бюлетену й
передати братчикам в кошичок. Хто бажав би
зареєструватися
до
парафії,
проситься
зробити це таким самим способом.

ПАРАФІЯЛьНИЙ ПІКНІК. Маємо

зареєстровані дні 23-24
червня 2018 року на єпархіяльній Оселі над
озером Вабамун на наш парафіяльний пікнік.
Нам потрібний організаційний комітет. Хто би
був охочий помогти організувати наш пікнік,
проситься зголоситися до отця Станіслава на
тел. 780-680-5516, або 780-452-8055. Більш інформацій
подаватимуться в майбутньому.
ПАРОХА НЕ БУДЕ ВДОМА від 26 листопада до 9 грудня. В
потребі
священичої
прислуги
проситься
звертатися до отця Станіслава на тел.: 780-680-5518,
або 780-452-8055.
БЮЛЕТЕНУ НЕ БУДЕ через наступних дві неділі. В
цому числі подається порядок Св. Літургій до 16
грудня.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан:
Паґнота Джозеф Джіно Джон, син Джусепеа і
Бренди
Джін
Ґрей,
належить
до
Римо-Католицької Церкви, мешкає в Едмонтоні
та Стефлокс Канденц Каролайн, доня Давида
Алана і Луці Ірини Пованда, належить до
Греко-Католицької Церкви, мешкає в Едмонтоні.
Оповідь 3-я.
Аґулера Санчес Луіс Данієл,син Гуана Луіса і
Магдалини
Санчес
Пінто,
належить
до
Римо-Католицької Церкви, мешкає в Едмонтоні
та Анастасія Павлишин, доня Володимира і
Стерфанії Маковської, належить до Українсьої
Греко-Католицької Церкви, мешкає в Едмонтоні.
Оповідь 3-я.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 260.оо дол.
Володимир
Урбан
з
проханням
о
Боже
благословення для сина Михайла з нагоди
свята Архангела Михаїла; 100.оо дол. Стефан Жук.
Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Щодені Св. Літургії до 10 грудня
відправлятимуться о 9-ій годині ранку.
Понеділок(27): Свята Літургія не відправиться.
Вівторок(28): в намірі дародавця
Середа(29): в намірі дародавця; Четвер(30): в намірі
дародавця;

П’ятниця(1): в намірі дародавця;
Субота(2): 5:00 година пополудні за пок. Анну
Янович(40)    -   Родина Драпала
Понеділок(4):
Свято Входу в храм пресв.
Богородиці. Богослуження: Св. Літургії 10:00
година ранку й 7:00 вечора; Вівторок(5): за
покійних Вергунів і Ґуралів   -   Легатова
Середа(6): в намірі дародавця; Четвер(7): в намірі
дародавця;
П’ятниця(8): в намірі дародавця; Субота(9): 5:00
пополудні за пок. Ольгу Барщевську (40)
Понеділок(11): Св. Літургія не відправиться;
Вівторок(12):
за
покійних
Мартинкових
і
Стефанових   -   Легатова;
Середа(13): + Єва Левита
Анна Лучканич;
Четвер(14): в намірі дародавця   -   Лайл
П’ятниця(15): за здоров’я д-ра Зенона Когута - д-р
Богдан Медвідський
Субота(16): в намірі дародавця   -   Лайл
                         *********************************************
МІСІЯ ХРИСТА – СПАСТИ

Тайна Хрищення занурює людину – цілком присвячує
Пресвятій Тройці – всеціло віддає й загиблює в
Христі Ісусі й уподібнює її до завдання Христа,
ототожнює з Його місією. Послаництво Христа
головне
–
спасти
людей.
Людина
охрищена
–
спасенна. А хто, свідомо приймає хрищення, той
навертається,
пристає
до
Христа.
Тим
самим
солідаризується зі спасительною місією Христа
Господа. Тож бажає привести інших до віри в Христа,
Богочоловіка.
Такий
буде
апостолом,
буде
продовжувати на землі розпочате діло Спасителя.
Отець Небесний послав свого Сина – спасати. Ісус
себе
цілковито
віддав
волі
Отця,
так
себе
утотожнив з Отцем, що міг сказати «я і Отець – одно».
Не бажав нічого іншого, а лише віддати себе волі
Отця,
спасти
всіх
через
послух.
Ім’я
Ісус
по-єврейському
«Єшгоуа»
означає
«спасіння
Господнє – в Ньому». Ісус є втіленням милосердя,
благовоління й любови Отця. Спасіння людей уже
здійснене тому 2000 років, а буде завершене тільки
що прикінці віків. Тепер Христос царює на землі,

«здобуває ворогів собі під ноги, а коли здолає
останнього
ворога
–
смерть,
тоді
настане
завершення спасіння, а Бог буде всім у всьому»
(Кор.15).
Християнин хрищенням бере участь у Христовому
священстві й апостольській місії, він призначений
на діло спасіння, і тим робом прославити Господа
Бога. «Ви ж – каже св. Петро – рід вибраний, царське
священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб
звістувати похвали того, хто вас покликав з
темряви у дивне своє світло» (Пт. 2,9).
Спасіння українського народу доконане тому
понад 1000 років. Усі українці спасенні тим самим
хрищенням, що й св. Володимир, ми нині нащадки того
обильного спасіння, що дійшло до нас Тайною
Хрищення. Та велика благодать передавана з роду
в рід дійшла до нас. Ми, українці, - нащадки
тисячолітної спадщини ласк, заслуг, святості,
страждань, усіх наших предків. Нині, ми теж охрищені
спасені, повинні переживати й збільшувати в собі
освятну
ласку
та
передавати
її
наступним
поколінням.

