РІК 58.

5 СІЧНЯ 2014
НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ

Ч. 1/1970.
Гл. 3.

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.
З СВЯТОМ РІЗДВА ХРИСТОВОГО І З НОВИМ РОКОМ

Найщиріші побажання всього добра і обильних Божих ласк шлемо Главі нашої Помісної
Української Греко-Католицької Церкви Їх Блаженству Патріярхові Святославові із
Синодом Владик, Преосвященному Владиці нашої Едмонтонської Єпархії Кир Давидові,
всім священикам нашої Єпархії, монахам і монахиням, всьому Українському народові,
всім церковним і національним організаціям, дорогим і шановним нашим парафіянам
та всім нашим прихильникам і добродіям.
Хай радість Христового Різдва сповнить душі і серця всіх дітей Українського народу
небесною радістю,що її приніс світові воплочене Боже Слово-Христос Господь і Спаситель
Христос Рождається! Славімо Його!
Ваші душпастирі, Церковна рада й управи церковних організацій
*****************************************
ВІСТЕЙ ДЛЯ ВІРНИХ (БЮЛЕТЕНУ) у слідуючу неділю не буде. Наступне число у неділю 19 січня.
ПАРАФІЯЛЬНІ КОНВЕРТКИ НА 2014 РІК розміщені в підвалі. Проситься шановних парафіян взяти

своє число конверток.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 500.оо дол. Орест і Ліна Рахміструки за упокій душ
мами й бабці та батька й дідуся бл. п. Анни й Івана Дворницьких; 300.оо дол. Ольга
Горудько; по 150.оо дол. Володимир Урбан за упокій душі мами бл.п. Олександри, Дарлін
Ковальчук, Іван і Марія Гайтко за упокій душі сестри бл.п Петрунелі; 100.оо дол. (на
будівельний фонд) д-р Богдан Медвідський. На нові павуки: по 1,000.оо дол. Лілея
Волянська і парафіяльний хор; 300.оо дол. Ірина Шалева за упокій душі мужа бл. п. Василя;
100.оо дол. Роман і Данута Федеркевичі. Всім жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Від понеділка(6) до Четверга(9) Різдвяний порядок богослужень
П’ятниця(10): Свята Літургія не відправиться; Субота(11): + Василь Семотюк - Легатова
Неділя(12): Св. Літургії, як кожної неділі; Понеділок(13): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(14): Найменування Христа, св. Василія, Новий рік - Різдвяний порядок
Середа(15): в намірі дародавця - Лілея;
Четвер(16): + Катерина, Іван і Йосафат - Степанія Воркун
+ Марія Гринда - Марійська Дружина
П’ятниця(17): + Олена Луців - Учителі католицьких шкіл
Субота(18): Навечір’я Богоявлення. Різдвяний порядок богослужень.
***************************

“Бог у тілі, не діючий здалека, як у пророків, але злучений з
природою рівною людській природі, щоб у той спосіб через своє тіло споріднене з нами
привести назад до себе ціле людство“.
З НАУК СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО:

ЩО НАЛЕЖИТЬ РОБИТИ НА РІЗДВО

Різдво хіба найбільш популярне свято в цілому році. Родини, сім’ї, приятелі, друзі з’їжджаються та
збираються разом. Відбуваються святкування. Засідають до столу й гостяться. Поділяють між собою
радість та святковість і все те, що Різдво їм дає, що Різдво для них означає. А також їдуть до церкви
на Богослуження.
Думаючи отак над цим найбільш популярним празником, належить нам поставити собі питання:
Що найважливіше в різдвяному часі? Що повинно бути на першому місці в наших святкуваннях? Від
чого зачати, щоб себе захоронити від того, щоб Різдво не звести до того, щоб себе добре погостити
і на тім закінчити. Справді: що найважливіше? Що має бути перше? У своїх обявленнях і поученнях
Господь дає нам відповідь на це питання. Повчив він нас, що перше і що найважливіше. Берім до
рук Євенгелія і читаймо описи Христового народження і там шукаймо відповіді.
Коли Спаситель народився, ангел з’явився пастухам і їх запевнив: “Не бійтесь, бо я звіщаю вам
велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім
Спаситель, він же Христос Господь... І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська,
що хвалила Бога й промовляла: `Слава на висотах Богу й на землі мир людям його вподобання`"
(Лк.2,9-14). “Слава на висотах Богу“... Це перше й найважливіше. Слава на висотах Богу, тобто,
слава і подяка Богові... Слава і благодарення Богові. Звичайно від Господа Бога, від того, що йому
належиться..Слава, подяка, поклін... Коли в нашому серці буде поклін, подяка і слава Богові, то за
тим конечно прийде радість, потіха, як каже Євангелія. Буде на землі мир людям... буде
вподобання Боже, Боже благословення у формі миру, спокою, щастя... благословення.
На жаль, ми люди зачинаємо святкування Різдва з противного боку. Зачинаємо від себе самих, від
наших почувань та емоцій. Ми шукаємо свого щастя, своєї радости, свого задоволення. Підхід наш
вузький, замкнений і самолюбний: наша радість, наше задоволення.
Божі ангели - небесне військо співало: “Слава на висотах Богові....“ прославляли Бога, хвалили
Бога, дякували Богові. Справді бо є за що дякувати: “Так бо Бог полюбив світ, що Сина свого
Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним“ (Ів.3,16). Сина
свого нам дав... Дав нам Бога. Бог сам себе нам дав... Дав себе нам у дуже приємній і привабливій
формі: як мале Дитятко. Бог приходить до нас у людському виді, як один з нас. І за це належиться
Богові слава і подяка... Хвала і почитання. Цю славу і подяку ми Богові складаємо передовсім
Євхаристійною жетрвою, різдвяною Святою Літургією. Співаємо радісні наші коляди й приносимо
Йому в дар Його власного Єдинородного Сина Ісуса Христа. “Слава на висотах Богу...“ так співали
ангели. А пастухи послухали ангелів і пішли до стаєнки, де лежало Дитятко, а коло нього Марія і
Йосиф та привітали Дитятко. І додає Євангелія: “Пастухи вернулися, прославляючи і хвалячи Бога
за все, що чули й бачили...“ (Лк.2,20). Хвалили й прославляли Бога... Ангели співали: “Слава на
висотах Богу...“ І пастухи також: “... прославляли й хвалили Бога“.
Такий повинен бути і наш порядок у наших різдвяний святкуваннях: насамперед, хвалити і
прославляти Бога. А тоді конечно серця наші будуть переповнині радістю і потіхою... І тими
почуваннями потіхи та радости будемо ділитися з іншими - діти з батьками, батьки з дітьми, брат зі
сестрою, а сестра з братом... кревні... сусіди... парафіяни... ціла громада.
Хай новонароджений Христос Спаситель наповнить наші серця небесним благоволінням, миром
та радістю, щоб і ми могли цими дарами ділитися з нашими найдорожчими, з радістю, зі сусідами,
з іншими парафіянами та з усіма людьми доброї волі.

Славлячи Бога весело й радісно святкуймо! Христос рождається! Славімо Його!

