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4-го Жовтня 2015

October 4, 2015

18-та неділя після тройці --- 18th Sunday after Pentecost

РОЗКЛАД ВОСКРЕСНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ
ВІТАЄМО ГОСТЕЙ ДО НАШОГО ХРАМУ
Неділя, 4-го Жовтня

Неділя 18-та після Тройці. Голос 1.
Читання: 2 Кор. 9:6-11, Мт. 18:23-35

Сповідь 9:30-10:00 год. ранку.
Літургія в 10:00 год. pанку.

Неділя, 11-го Жовтня

Неділя 19-та після Тройці. Голос 2.
Читання: 2 Кор. 11:31-12:9, Лк. 5:1-11

Сповідь 9:30-10:00 год. ранку.
Літургія в 10:00 год. pанку.

Середа, 14-го Жовтня

Покрова Божої Матері
Читання: Євр. 9:1-7; Лук. 10:38-42: 11:27-28

Сповідь 9:00-9:30 год. ранку
Літургія в 9:30 год. pанку.

SCHEDULE OF SERVICES AND CHURCH FEASTS
A WARM WELCOME TO ALL GUESTS AND VISITORS TO OUR COMMUNITY
Sunday, October 4

18th Sunday after Pentecost. Tone 1.
Readings: 2 Cor. 9:6-11; Mt. 18:23-35

9:30-10:00 am Confession
10:00 am Divine Liturgy

Sunday, October 11

19th Sunday after Pentecost. Tone 2.
Readings: 2 Cor. 11:31-12:9; Luke 5:1-11

9:30-10:00 am Confession
10:00 am Divine Liturgy

Wednesday, October 14

The Protection of the Theotokos
Readings: Heb. 9:1-7; Luke 10:38-42: 11:27-28

9:00-9:30 Confession
9:30 am Divine Liturgy

ЦЕРКОВНО - ГРОМАДСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ
МОЛИМОСЯ ЗА ХВОРИХ ТА НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН ПО ДОМАХ, ЛІКАРНЯХ і ДОМАХ ОПІКИ - Оксану Русин,
Марусю Зимовець, Анну Вакулін, Михайла і Мирославу Драган, Анну Ленько, Михайло Гринишин, Надю
Калюжну, Івана і Павліну Ілієнко, Володимиру Маланчук, Володимира Хоменко, Галину Мельник-Марко,
Ліду Номировську, Тетяну Жеребецьку, Віру Бучак-Сеґин, Олю Піно, Юлію Варварич, Зіну Мовчан,
Володимира Ваверчак, Роман Богачик, Павло Кошман, Валентина Гринишин, Варвара Ковальчук, Антон
Баур, Отто і Стефанія Шевчук, Ольга Лавої, Марян Онищук, Раїса і Олександр Пачковський, Юлія Пушкар,
Олександру Дольницьку, Оксану Хан і Софія Олянська.
ПОДЯКА - пані Алі Жеребецькій за виготовлення рекламних щитів на garage sale, який відбувся 3-го
жовтня, 2015р.
БІБЛІЙНЕ НАВЧАННЯ - Продовжуються кожного вівтірка о 6-й год. вечора в церковній залі. Приносьте із
собою Біблію.
НОВА ПОЧТОВА АДРЕСА О. ВОЛОДИМИРА - kouchnir.volodymyr@gmail.com.
РІДНА ШКОЛА МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА - навчання проводиться кожної суботив в церковному будинку.
За іформацією звертайтеся до Доб. Людмили Попович 438-881-8054.
САДОЧОК - При рідній школі ім. Митр. Іларіона Огієнка відкривається дитячий садочок. За додатковою
інформацією звертайтеся до доб. Людмили Попович 438-881-8054.

НЕДІЛЬНА ШКОЛА - розпочинає навчання релігії, кожної неділі від 10:00 до 10:45 год. ранку для дітей
віком від 5 до 12 років. Звертайтеся до Прот. о. Володимира 514-727-2236.
ЗМІНА АДРЕСИ - Якщо Ви являєтеся членом парафії і поміняли або плануєте поміняти, свою домашню
адресу, номер телефона чи свою електронну адресу, просимо повідомте про це Євгена Підвисоцького за
номером 514-331-0264, щоб ми могли зробити відпоівідні зміни на нашому церковному компютері.
ВОСКРЕСНИЙ БЛАГОВІСНИК - Якщо ви або хтось із ваших близьких чи знайомих, бажали би отримувати
Воскресний Благовісник через електронну пошту, перешліть Вашу електронну адресу до Адріяни
Жеребецькій (adrianna.zerebecky@gmail.com) і вам будуть висилати Благовісник кожного тижня.
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PARISH AND COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
PRAYERS FOR HEALTH - for members who are ill and unable to come to church: Anton Bawer, Roman
Bohaczuk, Vera Buchak-Seguin, Oksana Chan, Wolodymyr Chomenko, Alexandra Dolnycky, Myroslava & Michael
Dragan, Michael & Valentyna Hrynyshyn, Iwan & Paulina Ilienko, Nadia Kaluzny, Paul Koshman, Varwara
Kowaltschuk, Ola Lavoie, Anna Lencko, Volodymyra Malanchuk, Halyna Melnyk-Marko, Zina Mowchan, Lida
Nomirowski, Sophie Olianski, Mario Onyszchuk, Alex & Raisa Pachkowsky, Olga Pineau, Julie Puszkar, Oksana
Rusyn, Otto & Stella Shewchuk, Julia Varvarich, Anna Wakulin, Volodymyr Waverchuck Sr., Tanya Zerebecky and
Marusia Zymowec.
EXPRESSION OF THANKS – goes to Alla Zerebecky for making the signs for the garage sale held on October 3,
2015.
BIBLE STUDIES – continues every Tuesday at 6:00 pm in the Parish Hall. All you need to bring is a Bible. Everyone
is invited to attend.
FR. VOLODYMYR’S NEW E-MAIL ADDRESS – Please note that Fr. Volodymyr has changed his e-mail address to:
kouchnir.volodymyr@gmail.com.
METR. ILARION UKRAINIAN SCHOOL - Classes are held every Saturday morning at 9:00 am on church premises.
For more information, call Dobr. Ludmila Popovich at 438-881-8054.
SUNDAY SCHOOL – Every Sunday from 10:00 am to 10:45 am for children between the ages of 5 and 12. For
more information, please contact Fr. Volodymyr at 514-727-2236.
ILL PARISHIONERS - Please notify Fr. Volodymyr of all sick and hospitalized parishioners. This is the duty of the
family. Do not count on your friends and neighbours to pass the word on. Also, please let him know when
family members have been discharged from hospital or moved to a nursing home.
CONTACT INFORMATION - Please notify Jennie Pidwysocky at 514-331-0264 if your address, telephone
numbers or e-mail address have been changed. Any changes will be updated on our computer so all mailings to
you will be sent correctly.
ELECTRONIC COPY OF OUR SUNDAY BULLETIN - If you, a family member, or someone you know would like to
receive our parish bulletin electronically, please e-mail Adrianna Zerebecky (Adrianna.zerebecky@gmail.com)
and ask her to add you to the e-mail distribution list.
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ХРИСТИЯНСЬКА ЧЕСНОТА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ
``Не добре чоловікови бути самому``., читаємо в книзі Буття. Спільнота розпочалася ще в раю, від Адама і
Єви. Вони стали засновниками людської спільноти.
Слід сказати, що людина, за своєю природою прагне до суспільного життя, яка керується певними
законами, свободою і правелами.
Якщо говорити про світьску спільноту, то вона де вчому відрізняється від християнської, оскільки вона
базується на вірі в Бога і на Євангелії. У ній збераються вільні люди, які увірували в Євангеліє, тобто
увірували в Ісуса Христа як у свого Спасителя.
Християнсьа спільнота базується не на ідеології чи філософії чи на теорії, вона виростає з події, через яку
мусить пройти кожен, хто хоче бути християнином. Хоч і філософія присутні в християнстві, але саме
християнсво не є ані філософією, а ні моральною системою.
Християнсво є особистим звязком з Ісусом і входження разом із Ними і через Нього в таємницю Бога,
який, як пише св. Йоан, є любовю. Отже СПАСИТЕЛЬ являється центром спільноти. ``Де двоє чи троє
зберуться в їмя моє, там я посеред їх``.
Ніхто не зможе увійти до цієї спільноти, якщо сам, особисто не зустріниться із Ісусом, і не переконається
на власному досвіді в необхідності бути частиною християнської спільноти.
Християнська спільнота будується не так, як інші людські групи чи товариства. ЇЇ члени не гуртуються ані за
інтересами, ані за більш-менш одинаковими рівнем освіченості, а ні за володінням однією мовою, а ні за
віком, чи будьякою іншою ознакою. Як раз навпаки. У правдивій християнській спільноті все повинно
різнити і лише одне обєднувати. Чим більше в ній різниць і поділ, то більше шансів має стати спільнотою
справді християнською.
Досить пригадати те, як Ісус будував першу християнську спільноту, як він вибирав перших апостолів, які
стали для Ньго матеріалом для розповсюдження християнства, а пізніше для всієї церкви.
Якщо придивитися в серце цієї спільноти, тобто до Апостолів, то виявиться, що в дійсності їх мало що
обєднувало, а розділяло дуже багато, що на той час виглядало неможливим переступити.
Розглянемо характер та особисту вдачу деяких апостолів.
Симон був полум'яним революціонером, безстрашним провідником заворушень, він поступово
приборкував свою палку натуру, поки не перетворився на яскравого і переконливого проповідника «миру
на землі і доброї волі серед людей. Рибак. Залишив все, коли Христос покликав його стати «ловцем
людей». Був присутній при більшості чудес, записаних про Христа.
Симон був майстерним сперечальником; він дійсно любив посперечатися. І коли доводилося мати справу
із законничеством освічених євреїв чи з інтелектуальними софізмами греків, це завжди доручалося
Симону мати до діла з цим.
Митарь Матей- який був слуга римлян, колоборант й експлуататор власних співвітчизників, а таких зилоти
знищували всіма доступними методами.
Юда Іскаріот - правдподіюно досить освіченого, з дуже богословськими поглядаями, зоокрема й на роль
Місії, і галилиян які юдеї погорджували.

Апостол Яків старший, єврейській традиціоналіст, син Заведея і Саломеї, брат святого Івана Богослова.
Його називають «Великим» тільки тому що він став апостолом раніше святого Якова Меншого.
Апостол Филип з Витсаїди, який не тільки має грецьке імя, але й симпатазує грекам,
посередником для греків, які хочуть доступитися у Храмі до Ісуса Христа.

виступає

Між апостолами була вікова різниця. Наймолдшим вважають Йоана, були також й жонаті апостоли, з
власним підприємством, як хоча б Петро- рибалка, який мав власний човен.
Усі ці відмінності могли розірвати ту першу, зразкову християнську спільноту, а вони цьго не зробили, хоч
у Євангеліях ми кілька разів знаходимо моменти сварок і суперечок між учнями, про те, хто
найважливіший, хто в майбутньому Царстві Ісуса посяде перше місце.
Усіх цих людей обєднував саме Ісус, і саме Він день за днем учить їх основ життя християнської
спільноти.Сам Ісус зробив їх спільнотою, саме він творить спільноту і нас, через них.
Чого хоче від нас Христос, як продовжувачів християнської спільноти.
По перше, щоб ви йшли і плід приносити. Вона повинна бути постійно в дорозі, в русі. Царство Боже
силою здобувається. Отже мета християнської спільноти - приносити плоди віри. Спільнота будується
на дієвому співчутті, любові й турботі один про одного«Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона
Христового» (Гал. 6:2).
Якщо цьго не має, християнська спільнота втрачає своє призначення називатися християнською, якщо
немає присутнього Духа святого. По тому побачать, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою.
Але найосновнішим, фундаментальним плодом і метою християнської спільноти це - навернення,
покаяння і прощення. Справжній християни - це спеціаліст із прощення. Якщо в чомусь полягяає
християнська досконалість, то передовсім у прощенні. Прощення і просьба про прощення - це перші
ознаки навернення, вдячність Богові який простив мені, і прощення іншим, які провинилился так само, як
я. Це ознаки першої єрусалимської спільноти, як взірець для нас.
1. Спільнота повинна бути відкритою до усіх людей
«Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї
та в Самарії, та аж до останнього краю землі» (Дії 1:8).
2. Спільнота об’єднує різних осіб, кожен з яких — неповторна особистість
«Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися, і прийшли
до пізнання правди» (1 Тим. 2:3-4).
3. Спільнота прагне керуватися правдою
«Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками» (Кол. 3:9).
4. Спільнота зміцнюється завдяки християнському милосердю, виявленому один до одного
«Терпіть один одного, і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив,
робіть так і ви!» (Кол. 3:13).

5. Спільнота виявляється у привітному, люб’язному, доброзичливому ставленні членів один до одного
«Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного й для
всіх!» (1 Сол. 5:15).
6. Спільнота стає місцем безпеки для своїх членів, за умови зберігання принципу конфіденційності
та захисту інформації приватного характеру про своїх членів
Нам часом довіряють, якусь особисту інформацію, наші друзі чи близькі і просять не розповідати про це
нікому. Не встиг прийти до дому, як вся парафія знає. Апостол Яків застерігає, «Не обмовляйте, брати,
один одного! Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той Закона (Божого) обмовляє та судить
Закон» (Як. 4:11).
7. Спільнота зміцнюється і зростає завдяки регулярності зібрань для відправи літургійного
Богослужіння та християнського спілкування.
Участь в Богослуженні - як невідємна частина життя християнської спільноти. Ап. Павло, говорить
«Не кидаймо збору свого (зібрань своїх), як то звичай у деяких, але заохочуймося, і тим більше, скільки
більше ви бачите, що зближається день той (Судний)» (Євр. 10:25).
Уже Отці Церкви говорили, що християнська спільнота - це обличчя Святого духа. Бо якщо обличчам Бога
є творіння, а обличчям Сина є лице Ісуса з Назарету, то обличчям Святого Духа є церква, вираженна у
конкретній християнській спільноті, тобто унас.
Позиція християнства не є програшною, навіть становище Юди не було пропащим, як би він щиро
покаєвся у своїх вчинках.
І на завершення, слід сказати, що християнство завжди перемагає, якщо у ньому перемагає Христос.
Так само і з християнською спільнотою: вона настільки християнська, наскільки Христос перемагає в її
членах.
*
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