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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах на 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
ВІДБУЛИСЯ РІЧНІ ЗБОРИ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ. На зборах обрано слідуючу управу на 2013 рік:
голова: Маруся Гонтарик, бувша голова: Надя Шрам, заступниця: Ліда Міґус, касирка: Люба
Боярчук, секретарка: Ірина Крупа, архіварка: Стефанія Солтикевич, референтки духовного
розвитку: Лілея Волянська, Маруся Качмар і Добр. Надія Тарасенко, суспільна служба: Зірка
Когут, Дзвінка Янда, і Марія Левита, господині: Люба Атаманюк, Віра Кіндзєрська, Сандра
Павлюк і Люба Базюк, телефоністки: Дзвінка Янда, Соня Фіялка і Олександра Пилипів,
контроьна і номінаційна комісія: Ірина Лошук, Леся Максимів, Надя Шрам, Дарця Ролланд і
Рута Лисак-Мартинків. Новообраній управі бажаємо успішної праці.
БІБЛІЙНІ НАУКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ у четвер 28 лютого від 7-ої години вечора.
ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНКИНЬ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ у слідуючу неділю 3 березня по першій Св. Літургії.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ відбудуться у неділю 17 березня по 2-ій Святій Літургії. Під час
річних зборів присутні парафіяни також вибирають членів до парафіяльної ради. Хто б з
парафіян бажав стати членом парафіяльної ради, нехай зголоситься до пароха, особисто чи
на тел. 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 ВІД 7-20 СЕРПНЯ 2013 РОКУ.

Починається в Західній Україні, а кінчається в Києві в новозбудованому Патріяршому
соборі. Кошт від особи (кімната на дві особи) 2,980.оо дол., а кімнати з односпальним
ліжком 3,680.оо дол. Інформації: Soloway Travel, 3891 Sunset Str., Burnaby, BC. V5G 1T4.
Email: kimberly@solowaytravel.com. Тел. 1-604-430-6789. В паломництві беруть участь всі
наші канадські єпископи.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: по 150.оо дол.: Олександра і Іван Цибульські та о.
Петро Боднар з ЗША; 100.оо дол. Антон Дзюґан за упокій душі дружини бл. п. Ґерти.
Жертводавцям щиро даякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(25): за здоров’я Стефана - Анна Лучканич
Вівторок(26): 8:00 ранку за упокій Марії і Іллі - Стефанія Чичло
11:00 ранку похорон бл. п. Івана Вавринчука
Середа(27): + Анна, Тимко, Іван і Параскевія - Кухаришині
Четвер(28): + Анна Винничук - Леся Максимів
П’ятниця(1): в намірі дародавця - Лілея
Субота(2): + Федір, Катерина і Володимир - Ольга Герейчак
***************************

“Не легковаж Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог
любить, того й карає, як батько улюбленого сина“ / Біблія, Приповідки, 3, 11-12/.

ГРІХ ГОРДОСТИ

Христос осуджував гордість, передовсім гордих фарисеїв: “Горе вам, книжники та фарисеї,
лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне! Самі не входите й не дозволяєте ввійти тим,
які бажали б увійти“ (Мт. 23,13).
Світ і вся вселенна вийшла з рук Божих з повною гармонією, але гордість ввела в світ гріх і він
знищив цю гармонію. За намовою диявола перший чоловік на землі вчинив гріх гордости і з того
часу вся мертва і нерозумна природа слухають Бога, а лише людина, вінець усього створиного, що
має розум і свобідну волю, бунтується проти Божої волі. Гордість є перешкодою душі на її дорозі до
неба; вона вбиває душу і стає причиною її вічного осудження. Гордість накоїла багато лиха на світі:
вона розірвала Таїнствене Тіло Христа, Його Церкву, на багато ворожих собі таборів. Гордість
одиниць, угрупувань чи навіть народів веде до здичіння обичаїв і так нищить спокій і мир у світі.
Гордість - це гріх диявола; і її треба берегтися як вогню.
Христос осуджує гордих людей: “Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає
серця ваші; бо що в людей високе - осоружне Богові“ /Лк.16,15/. Для кращого пояснення гріха
гордости Христос каже, що раз увійшли до церкви гордий фарисей і покірний митар, щоб Богу
помолитися. Фарисей, замість дякувати Господеві, зачав перед ним себе хвалити, а інших,
покірного митаря, понижати. Покірний митар, свідомий своєї грішности, спустив очі додолу, бився
щиро в груди і повторяв слова молитви: Боже, будь милостив мені грішному! Христос закінчив
свою науку словами: “... кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений“ /Лк.18,14/.
Приклад гордих ангелів, що стали дияволами каже, що гордість скине до пекла кожного, хто
попаде в її сіті; натомість покора має силу піднести найбільшого грішника з найбільш безнадійного
положення. Чи це означає, що християнин при всяких нагодах повинен себе перед людьми
понижати? Ні! Зовсім ні! Бути покірним значить думати про себе самого справедливо, думати про
себе стільки, скільки я вартий, а не більше. Ще краще, не говорити про себе, хай інші люди про нас
говорять.
Ніхто не любить гордих самолюбів. Ми свідомі, що одна горда людина є в силі затруїти життя не
лише своєї сім’ї, але й цілої громади. Покірні люди є ангелами в родинах і громадах. І, дивно, хоч
покірні люди зовсім не говорять про свої власні діла, це їх не тільки що не понижує, але навпаки, всі
люди про них говорять, їх цінять і поважають. І це вже Божа нагорода й тут на землі.
Гріх гордости найбільше з усіх гріхів робить людину подібною до диявола, тому він стоїть перший
у списку головних гріхів. Держімося здалека від цього гріха. Бо чого ж нам чванитися? Не варта
чванитися красою тіла, бо будь-яка хвороба може зруйнувати її впродовж кількох днів. Не варта
гордитися знанням, бо - каже народня мудрість - людина до смерти вчиться дурнем помирає. На
варта гордитися майном, бо прийде час і мусітимемо покинути його на землі. Не варта гордитися
славою, бо вона триває дуже коротко: сьогодні люди хвалять, авже завтра ганять і ганьблять.
Возьмім собі за приклад покірного митаря, що був свідомий своїх недомагань і гріхів, тому щиро
просив у Бога прощення. Будьмо справедливі для себе самих і до людей нашого найближчого
оточення, пам’ятаючи про слова Святого Письма: “Бог гордим противиться, смиренним же дає
благодать“ /Яків, 4, 6/.
/о.І.Н. “Проповіді“/
*********************************
“Всі ви вдягніться в покірливість одного супроти одного, Бог бо гордим противиться, а
покірливим дає благодать“ /1 Петр. 5,5/.

