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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
СВЯТВЕЧІРНЮ БЛАГОСЛОВЕНУ ПРОСФОРКУ можна сьогодні підібрати. Находиться спереду храму.
ПАРАФІЯЛЬНІ КОНВЕРТКИ НА 2013 РІК

розложені в підвалі. Проситься шановних парафіян взяти

своє число конверток.
БІБЛІЙНІ НАУКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ у четвер 3 січня від 7-ої години вечора.

Починається в Загідній
Україні, а кінчається в Києві в новозбудованому Патріяршому 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.
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: по 500.оо дол.: Володимир та Даруся Коновалці в
подяку Господеві з нагоди народження внуки і Михайло Татчин за упокій душ батьків бл.п.
Ярослава і Анни; по 200.оо дол.: Іван і Іванка Лазута і Ірина Шалева за упокій душі мужа,
батька й дідуся бл п. Василя.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ: Понеділок(31): + Олександра Урбан - Дмитро й Володимир Урбан
Вівторок(1): в намірі дародавця; Середа(2): + Дмитро - Марія Романків
Четвер(3): + Галина - Оксана Тарнавська;
П’ятниця(4): + Михайло Щебівлок і родина - Легатова
Субота(5): + Антін і Марія Рупа - Надя й Михайло Слотюки
********************************
ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНУ З НАГОДИ 1025-ОЇ РІЧНИЦІ ХРИЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ.

ЧИ ХРИСТОС ТУТ ЖИВЕ? (Із серії: “У бабусі на колінах“)

Раз бабуся нам розповіла про дідуся, який прийшов дуже пригноблений до дому. Бабуся
повідомила його, що того дня новий парох відвідав їх. - Що ж він сказав? - запитав дідусь.
Він запитав: - Чи Христос тут живе? А я не знала, що маю відповісти. - Чи ти йому сказала, що ми
поважні люди? - запитав дідусь. - Він цього не питав, він питав: „Чи тут Христос живе?“ - Чи ти йому
відповіла, що ми промовляємо наші молитви і читаємо Святе Письмо? - продовжував своє дід.
- Я могла б це сказати, тільки він мене про це не питав, - відповіла бабуся. Дід почав хвилюватися. Чому, - продовжував він, - ти йому не сказала, що завжди ходимо до церкви?

Бабуся не витримала і почала плакати. - І про це він також не питав. Він тільки запитав, “Чи Христос
тут живе?“
А як ми відповіли б на це питання? Кожного разу, коли ми входимо в храм і бачимо ікону
Пресвятої Богородиці з дитятком Ісусом на лоні, Мати Божа ставить нам те саме питання:
„Христос, який жив у мені, чи живе Він у Тобі?“
*****************************************
МЕТА ВТІЛЕННЯ

Св. Павло зосереджує науку про Христа і описує Його воскреслого Господа, одухотвореного, якого
завдання було викупити від тліності закону та усиновити в Святому Дусі все людство: “Якже
сповнився час, Бог послав Свого Сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб
викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини, Бог послав тих, які
під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа свого
Сина, який взиває „Авва Отче„ (Гл.4,64). Він уподібнився до раба, щоб бути піднесеним і стати
Господом і владикою всіх. (Фл.2,6). Бувши багатим та безгрішним, стався вбогим, “Того, хто не знав
гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому“ (2Кор.5,21). Це та ласка
Ісуса Христа: “Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля нас став бідним, бувши
багатим, щоб ви його вбожеством розбагатіли“ (2Кор.8,9).
Св. апостол Павло твердить, що коли Христос умер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для
себе самих, а для того, хто за них умер і воскрес. Апостол Павло проповідує: Христос умер, а й
воскрес, Він живий Господь, Месія й спасає того, хто в його воскресіння вірує!
У листі до Євреїв сказано таке: Христос брав участь у людському тілі і крові, щоб смертю
знищити того, хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерти все
життя тримав у рабстві (Єв.2,14). Христос же з’явився, як архиєрей одинокий й вічний, який
приніс себе в жертву, бо увійшов у святиню з власною кров’ю й знайшов вічне відкуплення... Кров
Христа, - який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, - очистить наше сумління від
мертвих діл, на служіння Богові живому... Так Христос увійшов у саме небо, щоб тепер з’явитися
за нас перед обличчям Божим... а в друге не заради гріха з’явиться тим, що очікують Його на
спасіння (Єв.9).
Мета Втілення Божого Сина: Уподібнитися в усьому до братів, щоб стати милосердним та
вірним архиєреєм у справах Божих на спокутування гріхів народу (Єв.2,17).
Так само про ціль Втілення говорять Євангелисти. Ім’я Ісус означає “Господня спасіння присутне“.
Ангел втаємничуючи св. Йосипа про зачаття Марії від Святого Духа, сказав: “Вона (Марія) породить
сина, і ти даси йому ім’я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх“ (Мт.1,21). Христос був
свідомий свого завдання, що він прийшов кликати грішників до покаяння (Мр.2,17). “Син
Чоловічий прийшов відшукати і спасти те, що було загинуло“ (Лк.19,10). “Вогонь прийшов я
кинути на землю... Хрищення маю я прийняти“ (Лк.12,49,50). “Син Чоловічий прийшов служити й
віддати своє життя як викуп за багатьох“ (Мр.10,45).
Завдання Утілення було також воцарити Бога на землі, встановити Царство небесне: дати мир,
радість, життя людям. Втілення, після створення, найбільший вияв любови Отця: “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).
/ “Сила Хрищення“ /

