Дорогі й Шановні Парафіяни!
Находимося в передріздвяному часі, а передріздвяний та різдвяний часи не є тільки чарівними, але
передовсім повнi глибокого релігійного змісту.
Приготування до свята Різдва Христового вже почалося. З Різдвом Христовим відзначаємо унікальну подію
в історії людства: сам Бог появився на землі, щоб пожити з нами людьми людським життям та в дар нам
принести на нашу землю мир, справедливість, рівність та спасіння всьому людству. Тому ми християни
кожного року відзначаємо цю подію - святкуємо прихід Сина Божого - Різдво Христове. У Різдві Сина Божого
показуються нам дороги Господні, дуже часто нам людям незрозумілі - можемо тільки подивляти Божій
любові до нас людей.
Готовимося до святкування Різдва - Українського Різдва, яке має виключно релігійне значення. Релігійне
значення значить, що ми святкуємо свято в якому Ісус Христос є центральною особою; ми Його
прославляємо й радіємось Його приходу до нас людей. Його День Народження відзначаємо. Яке було б
святкування уродин якоїсь особи, а не мати тієї особи в самому святкуванні! Щось подібного може статися зі
святкуванням Різдва. Днями приготовляємось, висилаємо картки з побажаннями, закуповуємо подарунки й
саме в такій біганині є небезбека щоб призабути на правдиву причину святкування Різдва та чиє це свято
святкуємо й що всі ці приготовлення є з приводу Різдва Христового та всі вияви душевної радости є якраз зі
приводу святкування великого свята - народження Спасителя людського роду.
Не даймо себе обманути, що гідне святкування Різдва можна відзначати без Ісуса Христа як центральної
особи у святкуванні Його Народження. Щоб Христос був центральною особою в святкуванні Різдва - Він має
бути в наших серцях, в наших хатах та в наших родинах, а цілковите святкування Різдва включає участь у
церковних богослуженнях та не тільки в день Різдва, але й кожної неділі, бо кожна неділя це день Господній
- належить Господеві. Відзначення свят та неділь без участи в богослуженнях є немов ми сказали б нашим
батькам в день їхнього свята (уродин, іменин чи ювілею): - “Ми відсвяткуємо ваш день поїхавши собі десь
забавлятися, а ви собі будьте в дома, а ми на рахунок вашого дня десь собі побавимось“. Напевно, що так не
відзначаються батьківські свята, а так само ані дні Господні без участи у церковних богослуженнях.
Приготовляючись до святкування Різдва Христового, ми повині роздумувати про це величне таїнство Божої
любови до нас людей. Св. апостол і євангелист Іван пише: “Бог бо так полюбив світ, що Сина свого
Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним“ (Ів.3,16). Ось ціль
приходу Сина Божого на землю. Вдумаймося в це таїнство Божої любови до нас людей і дякуймо Йому за
велике добродійство Відкуплення.
Шановні Парафіяни! Разом з цим привітним листом, порядком богослужень на Різдвяний час та
конверткою на різдвяний дар, Ви одержали ще й малу конвертку з анкетою, a це Вам пригадає нашу
християнську традицію - відвідини священика - пароха своїх парафіян з Йорданським благословенням. Якщо
бажаєте продовжувати цю традицію - відвідини пароха з Йорданським благословенням, на анкеті напишіть
Ваше ім’я та число телефону, передайте, разом з конверткою, братчикам в кошичок, можна вислати поштою
бо на конвертці вже є поштова марка, або телефонуйте до пароха на тел. 780-477-7339, моб. 780-717-5410.
В день Різдва Христового бажаю Вам всього найкращого - щастя, здоров’я - ці свята щасливо відсвяткувати
й других діждати. Жити в здоров’ї та любові між родиною й ближніми, один одного любити й помагати, а
Новонароджене Дитя допоможить нам жити в радості, щасті і любові.
З пошаною Ваш парох
Рздво 2013.
ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІТЕ ЙОГО!
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