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Гл. 1.

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. Молімось й за тих, які нехтують
сьогоднішнім Богослуженням.
КОНЦЕРТ КОЛЯД відбувається сьогодні в православній катедрі св. Івана, 10951-107 вул.
Починається о третій годині пололудні. При вході добровільна пожертва на сиротинці в
Україні. Після концерту солодке і кава в парафіяльній залі. На концерті виступає наш
хор.
ЗАГАЛЬНI – РІЧНІ ЗБОРИ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ у слідуючу неділю 3 лютого по 2-ій
Св. Літургії. Всі членкині зобов'язані взяти участь. Пeред початком зборів буде
перекуска.
БІБЛІЙНІ НАУКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ у четвер 31 лютого від 7 години вечора.
КОНВЕРТКИ НА ПАРАФІЯЛЬНУ КОЛЯДУ находяться у притворі. Прохаємо шановних
парафіян щедро обдарувати свою парафію колядою з нагоди Різдва Христового. Щиро
дякуємо.
РІЧНІ ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ відбудуться у неділю 17 березня по другій Св. Літургії.
Проситься, шановних парафіян, мати це на увазі.
ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНУ З НАГОДИ 1025 РІЧЧЯ ХРИЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ.

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. 1 604 430 6789. В паломництві беруть участь і наші
канадські єпископи.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан: Нестор Андрій Турчик, син
Степана і Люби Кліш, належить до Української Католицької Церкви, замешканий в
Едмонтоні та Крісті Мішел Фаріон, доня Теодора Василя і Ольги Марії Цимбалюк,
належить до Української Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь 1-а.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 100.оо дол. Богдан Гнатів і Галина
Скоробагатко, 65.оо дол. з нагоди похорону бл. п. Михайла Британа. На Патріарший
собор в Києві: 100.оо дол. Д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРІЇ.

Понеділок(28): 7:00 вечора за пок. Богдана Климкова - Дружина Ольга
Вівторок(29): за покійних в родині Ремезів - Легатова
Середа(30): + Михайло Британ
- Петро Дaцків
Четвeр(31): + Aннa, Ілля, Меланія і Іван
Іван і Іванка Лазута
П'ятниця(1): в намірі дародавця - Лілея
***********************************
«Хто мститься, той від Господа помсти зазнає і за свої гріхи здасть докладний
рахунок. Ближньому твоєму кривду прости, тож, попросивши, й сам прощення
гріхів одержиш… Від сварки утримайся, то й гріхів уникнеш: гнівлива людина
сварку розпалює» (Біблія, Сирах, 28, 1 2, 9).

ВМІТИ ПОДЯКУВАТИ

Бог. Не забуваймо, що подяка або вдячність є другим завданням молитви. Молитва є
піднесенням душі до Бога, щоб Його славити, складати Йому подяку…
Скільки ж є таких, що складають Богу подяку? А ми, такі пильні, коли хочeмо щось
здобути, як же часто забуваємо подякувати… Або коли дякуємо, то наче б мимохідь,
поспішно, неуважно. Ми все готові просити про щось нове, а про одержані
добродійства як же ж легко забуваємо.
Вдячність є прикметою шляхетних натур. Не звільнятися від неї у відношенні до
Бога. Вміти її виявити. Вміти надати їй більше тепла і сили.
Вміти подякувати і ближньому, який вчинив мені якесь добро. Хоч йому, якщо досі
не маю тієї чесноти святих, яка велить дякувати й тим, що мене скривдили.
Якже мало є тих, що вміють сказати братові дякую… Вдячність є чеснотою
відосередньою. Вона діє, що хоч на хвилину забуваємо про себе, а думаємо про других,
про їхню доброту і ввічливість. Людина є така обмежена, що часом ненавидить того,
хто вчинив їй якесь добро!
Сумний занепад людського серця!
Зaвдання: Навчитися говорити: дякую!
(«Світло світу і сіль землі»)
ВДАЧНІСТЬ

Із чеснот мудрості та, головно, справедливості зроджується чеснота – вдячність.
Людина, що вміє оцінити добро, яке чинить вона сама, або хтось інший, буде
справедливою й признаватиме добрі вчинки кого-небудь, та й буде, як каже Апостол:
«завжди дякувати».
Вдячна людина услужна всім; з огляду на Бога, не шукає признання. Вона також –
покірна, бо знає, що все добро, що вона чинить – це дар від Бога. Вона радіє добром та
сумує з приводу зла.
Вдячна людина – довірлива, замирена, весела, оптимістична. Вона любить життя,
вона постійно доброго гумору. Вдячна людина радіє добром, бо його вона переживає. А
дякуючи, признає іншим, що вони добрі, й тим самим заявляє їм, що вона їх любить та
цінить. Вдячність – це виквіт чесноти мудрости, виквіт з правдивого пізнання й
переживання добра й робить людину справедливою, яка серцем відчуває суть добра.
Вона – одверта дlя всякого добра, признає радо доброту ближнього, його визнає
добрячим, йому дякує, його сприймає; виявляє все благородство вдячної людини.
Саме розумове спізнання, що не є чеснотою. Чеснота насаджується. Її треба,
відчувати прийняти серцем, і серцем її любити – як добро саме в собі. А тим найвищим
абсолютним добром – це живий Бог наш. Чеснота-вдячність найкраще виявляє Боже
життя в нас, зроджене Хрищенням. Вдячність, як чеснота, це сам Бог у людині.
( «Сила Хрищення» )
«Дякуйте за все завжди Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа»
(Біблія, Eф. 5, 20).

