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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. Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням.
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ФІЛЬМ “СЛІДАМИ ХРИСТА“ продовжується висвітлюватися й сьогодні по обох
Святих Літургіях. Сьогодні шоста частина. Буде солодке і кава/чай.
СВЯТА. В цьому тижні маємо двоє свят: у вівторок 12 Трьох Святителів, а у п’ятницю 15
Стрітення. Св. Літургії в день обох свят 10:00 година ранку й 7:00 вечора. В день Стрітення
по обох Св. Літургіях буде благословення свічок.
БІБЛІЙНІ НАУКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ у четвер 14 лютого від 7-ої години вечора.
ФІЛЬМ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА (СЛІПОГО), після визволення з сибірських каторг,
будемо висвітлювати у слідуючу неділю 17 лютого по 2-ій Св. Літургії (це день 121-ї річниці
його народження). Фільм триває одну годину. Буде солодке і кава/чай. Заохочуємо
парафіїян оглянути цей документальний фільм, передовсім молодшу генерацію, яка може
бути мало ознайомлена з життям й діяльністю Патріярха Йосифа, нашого ісповідника віри,
що за вірність своїй Церкві і народу карався в Сибірі 18 років.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ відбудуться у неділю 17 березня по 2-ій Св. Літургії. На річних
зборах присутні парафіяни, між іншим, також вибирають членів до парафіяльної ради. Хто з
парафіян бажав би стати членом парафіяльної ради, нехай зголоситься до пароха особисто,
на парафіяльний телефон 780-477-7339, або до голови номінаційної комісії пана
Володимира Бойчука на тел. 780-472-2889.
ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНУ З НАГОДИ 1025-РІЧЧЯ ХРИЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ. Починається в Зхідній
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.
ОПОВІДИ. Наміряють вступити в стан подружний: 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 3-я.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 300.оо дол. Іван і Катерина Стефанюки в подяку
Господеві за ласки та з проханням о здоров’я. На будову Патріяршого собору: 100.оо дол.
д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(11): + Григорій і Софія Зиничі - Легатова
Вівторок(12): Свято Трьох Святителів. Святі Літургії 10:00 ранку і 7:00 вечора
Середа(13): + Віктор Дубрівний - Лілея Волянська;
Четвер(14): + Ярослава і Василь - Родина Юсик
П’ятниця(15): Свято Стрітення. Св. Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора. Благословення свічок.

Субота(16): о. Михайло, о. Никола, Софія, Емілія, Лариса і Роберт - Легатова
ІСУС ХРИСТОС ЧУДАМИ ДОКАЗУЄ СВОЄ БОЖЕСТВО

Христос знав, що повірити його словам це не таке легке. Тому він, називаючи себе Богом,
дає того докази. Це причина його чудес. Ісус творив чуда з любови, щоб допомагати і щоб
змінити в нас віру. Його чуда - божественні знамена для тих, що чесно шукають Правду.
Його чуда - це печать Бога, що послав його на землю.
Чудо - це надприродне явище чи дія, яке можна очима спостерігати і є виконане
безпосередньо Божою силою для осягнення важливих релігійних цілей на дорозі спасення.
Ісус Христос виконав дуже багато чуд. Частину з них наводять євангелисти в своїх
євангеліях. Між ними є оздоровлення з прокази, гарячки, водянки, кровотечі, сліпоти,
глухонімоти..... воскресіння померлих - а крім того: переміна води в вино в Кані
Галилейській, застановлення бурі, розмноження хлібів, ходження по воді і інші.
Застановімся над декотрими чудами. Оздоровлення з прокази - на цю хворобу лікарська
наука ще дотепер не має специфічних і певних лікарів. Оздоровлення сліпих - це також і
для теперішньої науки недосяжне. Оздоровлення глухонімих і оздоровлення з горбу - це
також хвороби, ще й тепер не вилічимі. Воскресіння з мертвих - це назавжде зістане над
людськими силами. В усіх випадках Христос воскрешає мертвих чи словом або дотиком.
Воскресіння мертвих є над людськими силами і здібностами і є доказом того, що Христос є
володарем над життям і смертю. Щоб доказати світові, що він володіє над життям і смертю,
Христос наказує Лазареві, що був уже третій день у гробі і вже гнив: “Лазарю, вийди сюди!“
(Ів. 11,43). І померлий виходить.
Від тих, котрих оздоровлював, Христос вимагав віру й довір’я в його силу. Це було в згоді з
його месіянським посланництвом. Христос разом з оздоровленням тіла лікує й душу прощає гріхи грішниці, розбійникові на хресті, а те може лише Бог. Христос виліковує
хвороби незвичайним способом - він вживає лише своєї волі, свого наказу, деколи вживає і
зовнішніх знаків (болото, яким помазує очі сліпому).
Христос виліковує в моменті, а також словом виліковує на далечінь, коли хворий не є біля
нього. Лікарі ані природа не можуть вилікувати моментально. Це може лише Бог.
Всі чуда Христос виконував не ради своєї слави, не ради особистих інтересів, не ради
зиску, але або щоб допоміг людям в нещасті, або щоб показав своє божеське посланництво
й походження. Христос робив чуда непомітно, але публично, не шукав ними слави, що
підтверджують і його приятелі і вороги, а жидівська Рада дала одне чудо урядово
сконтролювати (Ів.9,1). Христос не був лікарем, Він є Богом.
Своїми чудами Христос допроваджував свою науку, чуда Христа з наукою Христа є
нерозривно злучені. А науку ложного пророка Бог певно не підтвердив би був чудами. Бог
створив закони, які керують вселенною, тому й може на них впливати або зупинити їх
діяння. Чудо - знак Божий, є дією винятковою, не звичайною. Цей Божий знак творить
наявний доказ окремого Божого вмішання. То - немов підпис Божий. Коли щось
потверджується чудом, то це означає, що Бог те підтверджує цілим своїм Всемогутством, як
джерело всякої правди.
/“Наша віра“/

