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******************************************************************
БОГОСЛУЖЕННЯ ТА БЕЗНАСТАННЕ СПАСІННЯ СВІТУ

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. Помолімся й за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням
СВЯТО СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ у середу 19 грудня. Св. Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора
СВЯТО ЗАЧАТТЯ СВ. АНИИ, КОЛИ ЗАЧАЛА ПРЕСВЯТУ БОГОРОДИЦЮ у суботу 22 грудня. Святі Літургії:

10:00 ранку й 7:00 вечора.

БІБЛІЙНІ НАУКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ у четвер 20 грудня від 7-ої години вечора.
СВЯТВЕЧІРНЮ ПРОСФОРКУ можна буде підібрати у слідуючу неділю.
ПАРАФІЯЛЬНІ КОНВЕРТКИ НА 2013 РІК є розложені в підвалі. Проситься шановних

своє число конверток.

ПЕРЕДРІЗДВЯНА СПОВІДЬ

мати це на увазі.

парафіян взяти

у нашій парафії у п’ятницю 28 грудня від 6:30 вечором. Проситься

Починається в Західній
Україні, а кінчається в Києві в новозбудованому Патріяршому соборі. Інформації: Soloway
Travel, 3891 Sunset Str., Burnaby, BC, V5G 1T4. Email@ kimberly@solowaytravel.com. Тел. 1604-430-6789. В паломництві беруть участь і наші канадські єпископи.
КАТОЛИЦЬКА МОЛОДЬ З ЦІЛОГО СВІТУ з’їжджається 2013 року в Бразилії. Відбудеться зустріч з
Папою. Готовиться група нашої молоді з Едмонтону (треба бути 18+ років). Хто б бажав
прилучитися, треба сконтактуватися з Марією Балух 780-424-3862.
ХОР ВЕРХОВИНА ПОШУКУЄ ДИРИГЕНТА. Інформації на: www.verkhovyna.ca, або в Оксани тел. 780289-0205. Зголоситися до 19 січня.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 1,500.оо дол. Еміліян і Діана Ґрох, 400.оо дол.
Михайло Чеканський з нагоди дня небесного покровителя Арх. Михаїла, 325.оо дол. Ірина
Тарнавська, 300.оо дол. Анна Король, 200.оо дол. Володимир Урбан в подяку за небесну
охору Арх. Михаїлом для сина Михайла, по 100.оо дол.: д-р Богдан Медвідський на
будівельний фонд, Марія Гринда і Марія Романків, 50.оо дол. Стефанія Воркун, 40.оо дол.
Юрко Бокало. На квіти: 25.оо дол. Мирон Моравецький. Всім жертводавцям щиро дякуємо.
ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНУ З НАГОДИ 1025-РІЧЧЯ ХРИЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ.

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

Понеділок(17): 10:00 ранку похорон бл. п. Михайла Британа
Вівторок(18): в намірі дародавця - Лілея
Середа(19): Св. Миколая. Св. Літургії: 10:00 ранку і 7:00 вечора
Четвер(20): + Анна Пованда - Легатова
П’ятниця(21): + Ольга Аронець - Ксеня
Субота(22): Свято зачаття Анни, коли зачала Пресв. Богородицю. Св. Літургії: 10:00 ранку й
7:00 вечора.

Церковне богослуження звеличує вічну правду про те, що Бог перебуває посеред нас,
діючи заради спасіння людини. Через Христове воплочення Господь прихилив до нас небо,
а через воскресіння прилучив до життя на ньому. Літургія, яка бере свій початок від нашої
єдности з Богом, та живить нас як Його дітей, відображує це життя у Христі. Спаситель
сказав: “Я - виноградина, ви - гілки. Хто перебуває в Мені, а Я в ньому, - той плід
приносить, щедро. Без Мене ж ви нічого чинити не можете“ (Ів.15,5). Літургійне служіння це немов небесне життя на землі, бо саме на літургії ми живимося тим вином, яким є
Христос.
Той, хто живитиметься у такий спосіб, принесе щедрий плід, - каже Господь. Отже наше
літургійне життя ставить перед нами завдання, що поширюється далеко за межі храму. Це
життя є свідченням нашої особистої віри у Божий план спасіння всього світу. У
богослуженнях ця віра висловлена у прошенні “за мир всього світу, добрий стан святих
Божих Церков і з’єднання всіх“ (велика єктенія), яке залучує всіх людей та всі народи до
молитви. Наша участь у богослуженні закликає нас замислитися над тим, що ми можемо
зробити для тих, за кого молимося. Не усвідомивши це, слова молитви “Отче наш, Ти, що
єси на небесах.... Нехай прийде Царство Твоє...“ будуть проказані надаремно.
БОГОСЛУЖЕННЯ ЯК НОРМА ВІРИ

Наше храмове дійство є чимось більшим, ніж звичайним знаком віри, - воно є самою
нашою вірою. Ось чому Отці Церкви так часто наголошували, що наше богослуження
відображає віру, а також пояснювали, чому догми віри виводяться з нашого літургійного
життя. Про це ще у ІІ столітті говорив св. Іриней: “Наше вчення є згідне з Євхаристією, а
Євхаристія, у свою чергу, підтверджує наше вчення“.
Літургійне богослуження, як частина Традиції, що породжена дією Святого Духа у Церкві, є
нормою віри, джерелом та взірцем для життя. Людина не може змінити його на власний
розсуд, ставитися до нього як до простої забавки або відкинути його як щось недоречене,
не порвавши при цьому з вірою. Проте ми живемо у суспільстві, яке спокушує нас вчинити
саме так, оскільки воно індивідуалістичне та суб’єктивне. Замість того, щоб черпати віру з
богослуження, ми схильні самовільно пристосовувати її до наших упереджень. Нарешті,
замість того, щоб шукати у відправі джерело та взірець для життя, ми намагаємося втекти
від своїх турбот та проблем.
/“Тайна, яку звершуємо“/
************************************************
З НАУК СЛУГИ БОЖОГО МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ: “До виховної сили Церкви належить і те, що в
неділю і свята сходяться усі в церкві, як діти одної родини сходяться в домі батька. Багаті і
вбогі, вчені і прості, старі і молоді через мудрий провід Церкви зближаються до себе.
Церква всім пригадує їхні взаємні обов’язки і всім голосить закон любови. Приступаючи
разом до Пресвятої Євхаристії, християни вчаться уважати себе взаємно за братів та

пам’ятати, що не той достойний, що має дорожче одіння, а той, хто достойніший в очах
Всевишнього Бога“.

