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23 ГРУДНЯ 2012
НЕДІЛЯ 29-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 47/1924.
Гл. 4.

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
у п’ятницю 28 грудня від години 6:30 вечора. Буде ще двох священиків до
помочі. Свята Літургія відправиться о 7-ій годині вечора. Проситься парафіян скористати з
цієї нагоди, прийти до сповіді, а батьки нехай постараються щоб діти висповідалися.
СВЯТВЕЧІРНЮ БЛАГОСЛОВЕНУ ПРОСФОРКУ можна підібрати сьогодні. Находиться спереду храму.
ПАРАФІЯЛЬНІ КОНВЕРТКИ НА 2013 РІК розложені в підвалі. Проситься шановних парафіян взяти
своє число конверток.
ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНУ З НАГОДИ 1025-ОЇ РІЧНИЧІ ХРИЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ. Починається в Західній
Україні, а кінчається в Києві в новозбудованому Патріяшому соборі. Інформації: Soloway
Travel, 3891 Sunset Str., Burnaby, BC,V5G 1T4. Email: kimberly@solowaytravel.com. Тел: 1-604430-6789. В паломництві беруть участь і наші канадські єпископи.
МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА щиро дякує всім які принесли смачне печиво на успішний різдвяний
базар. Також щиро дякують за дарунки одягу, котрих вони передали в “Marian Centre", в
"Mustard Seed" та в сиротинці в Україні й Бразилії.
ХОР ВЕРХОВИНА ПОШУКУЄ ДИРИГЕНТА. Інформації на: www.verkhovyna.ca, або в Оксани на тел.
780-289-0205. Зголоситися до 19 січня.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 830.оо дол. пожертвовано на похороні бл. п.
Михайла Британа; 800.оо дол. на будівельний фонд д-р Андрій Горняткевич; по 200.оо дол.
Степан Пованда за упокій душі дружини бл. п. Анни і Ольга Ізьо; по 100.оо дол.: Анна
Бойкевич, Ольга Шийка. На квіти: 50.оо дол. Ольга Шийка. На Патріярший собор: по 100.оо
дол. Ольга Шийка, д-р Богдан Медвідський і д-р Андрій Горняткевич. На Церкву в Україні:
100.оо дол. д-р Андрій Горняткевич. Всім жертводавцям щиро дякуємо.
РІЗДВЯНА СПОВІДЬ

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.

Понеділок(24): + Галина, Ярослав, Анастасія, Теодор, і Михайло - Родина Когайкевич
Вівторок(25): + Степан Лукіянець і родина - Легатова;
Середа(26): в намірі дародавця - Лілея
Четвер(27): + Йосиф Катеринчук - Родина Дідо-Катеринчук
П’ятниця(28): 7:00 година вечора за пок. Юліяна і Ірину Павликовських - Легатова
Субота(29): Благодарна - Марія Николюк
***********************************
З ПОВЧАНЬ СВ. АНТОНІЯ ВЕЛИКОГО: “Розумна людина, розглядаючи сама себе, пізнає, що їй
треба і що корисно робити, що властиве і спасенне для її душі, а що - чуже та згубне. Таким
чином й уникає того, що шкодить душі, - як чужого їй“.

ТАЇНСТВО ВТІЛЕННЯ

Про Таїнство Вочоловічення Сина Божого Св. Письмо різно говорить: Єдинородний Божий Син,
споконвічне Слово, яким все було створене. Воно прийшло у цей світ. І Слово сталося тілом, і
оселилося між нами. Воно, коли настала повнота часу, воплотилося з Духа Святого і Марії Діви, і
сталося людиною...
Про цю правду пише апостол Павло так: “Якже сповнився час, Бог послав свого Сина, що
народився від жінки (Гл.4,4). В Христі Ісусі маємо єдиний факт, що предвічний Бог-Слово-Син
втілився. Невидимий Бог проявився, здійснився в конкретній людській подобі - природі, тим то
виразився в матеріяльній тілесній формі. - Це та Євангелія, Божа благовість, про яку Бог наперед був
обіцяв через своїх пророків у Святих Писаннях, про Сина свого народженого тілом із сімени Давида.
Він бувши правдивою людиною тож зазнав болів, страждань та смерти.
Апостол Павло не бачивши Ісуса в тілі, тож мало говорить про Його людську природу. Він з
Христом зустрінувся аж після воскресіння, тож задивлений в Христа Бога нашого Спаса, воскреслого,
від якого він одержав спасіння й ласку апостольства на послух віри, між усіма народами. Син Божий
народжений з жінки, з роду Давида, прийняв вигляд раба, бо стався подібний до людини в
смертнім тілі, але Він воскрес, він живий Господь, - Христос Спаситель світу!...
Євангелести Матей і Лука, як уступ до Євангелії пишуть про дівиче зачаття Ісуса та про народження
Месії з Марії Діви. Обидва зачинають описувати родовід Ісуса Христа, але кожен спрямовує той
родовід інакше. Матей пише: Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама,тим хоче довести,
що Ісус головний вицвіт і здійснення обітниць вибраного народу. А Лука згадує про родовід Христа
аж на початку прилюдного життя Христа і зводить його родовід до Адама. Так Лука Ісуса появляє, як
плід усього людства й завершення обітниці даної в Раю післати Месію.
Обидва Євангелисти підкрислюють, що Ісус зачався дівичо, у непорочнім лоні, незамужньої Діви
Марії. Хоч обидва мають інші джерела, але контекст однаковий, - взятий з опису чудесного зачаття
безплідних жінок Сари та Анни, підкреслюючи зачаття Марії, бо воно від Святого Духа і Марія
зачала незамужня. Хоч це одинокий випадок у юдаїзмі, але його сприймється, як одиноке чудо та
вияв Божої всемогутності.
Матей описав, як ангел встаємничив Йосипа, про дівиче зачаття Марії, а Лука описує, як Гавриїл
сповіщає Марії про таїнство втілення та як вона згодилася та як згодом тітка Єлисавета зве Її
“блаженою за те, що повірила“ словам благовістителя.
Правду Втілення найкраще описав Євангелист Йоан: Споконвічне Слово-Бог, яким все було
створене. Те Слово стало тілом, і оселилося між нами...(Ів.1,14). Слово споконвічне стало “тілом“,
не каже людиною, але тілом, аби підкрислити той аспект земський, обмеженість і тлінність тіла в
контрасті природи Божої. Слова: вічної, духовної, невидимої.
Іван факт втілення Сина Божого описує конкретно: Він “приходить“, “оселюється“, “замешкує“,
“ставить свій намет на землі“; зійшов з неба. Він Син Чоловічий і світло, що прийшло у світ (Ів.3,19);
“Я прийшов у цей світ на суд“ (9,39). “Я світло, на світ прийшов, щок кожен хто у Мене вірує, не
перебував у темряві“ (Ів.12,46). Він був післаний Отцем. Ісус часто твердить: “Мене Отець послав...
Я прийшов в ім’я Отця.... Я від Отця, бо від Нього - я, і він мене послав“ і він Євреям, що сказали,
що їхній Отець - це Бог, Ісус їм сказав: “Був би Бог ваш Отець, любили б ви мене, бо я від Бога і
прийшов: не від себе самого прийшов, Він послав мене“ (Ів. 3,17; 5,36,43; 7,29; 8,42).

/“Сила Хрищення“/

