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8 ГРУДНЯ 2013
НЕДІЛЯ 24-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 43/1966.
Гл. 7.

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.
по обох Святих Літургіях. Господині частуватимуть кавою/чаєм і
солодким. Всіх запрошають.
КОНЦЕРТ СВ. МИКОЛАЯ нашої рідної школи відбудеться у наступну суботу 14 грудня о 10:00-ій
годині ранку в Домі Української Молоді. Як і кожного року загостить св. Миколай, щоб
обдарувати присутніх дітей. Батьки, яких діти не навчаються в рідній школі, також повинні
прийти зі своїми діточками. Мати на увазі: тільки один подарок по дитині.
ЗАСІДАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ не відбудеться у вівторок 10 грудня, але у вівторок 17 грудня о
7:00-ій годині вечора.
ВЕЧІРНЯ У СУБОТУ 14 ГРУДНЯ о 6-ій годині вечора.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 120.оо дол. Степан Жук; 100.оо дол. Андрій і
Катерина Левченко, з нагоди переселення й благословення нового дому. На Патріярший
собор: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Для Марійської Дружини на похороні бл. п.
Олени Луців пожертвовано 2,235.оо дол. Всім жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(9): Свята Літургія не відправиться.
Вівторок(10): за покійних в родині - Марія Николюк
Середа(11): за покійнив в родинах Мартинків і Стефанів - Легатова
Четвер(12): в намірі дародавця - Лілея
П’ятниця(13): + Олена Луців - Надя та Григорій Процкові
Субота(14): + Ольга - Марія Жмурко
СЬОГОДНІ РІЗДВЯНИЙ БАЗАР

*******************************************
MЕРТВИЙ ЧИ ЖИВИЙ?

Онук великого вченого прийшов до свого дідуся. За плечима у руці хлопчина стискав пташку, яку
зловив у саду. Хитро поглядаючи на дідуся, він спитав: - Горобчик, якого я маю, живий чи мертвий?
- Мертвий! - сказав учений.
Хлопчина розтулив долоню і, сміючись, підкинув пташку в повітря, і вона собі полетіла.
- Дідусю, ти помилився! - радісно вигукнув хлопець.
Якби дідусь відповів: “Живий“, то хлопець, аби перемога була за ним, задушив би горобчика.
Тоді мудрець, усміхаючись, промовив: - Бачиш, відповідь була у твоїй руці.
Смерть чи вічне життя - в наших руках. Вибір, навіть найменший, який ти сьогодні зробиш,
визначить твоє вічне призначення.
У якійсь країні простий народ молився так: “Тиранам хай Бог пошле воші, самотнім - спів,
дітям - метеликів, жінкам - видіння, чоловікам - диких свиний. А всім нам - орла, щоб на своїх
крилах заніс нас до Нього“. /Бруно Фереро: “365 коротких історій для душі“/

ПЕРЕДРІЗДВЯНИЙ ЧАС - ПИЛИПІВКА

Пилипівка - це час готування до свята народження Господа Ісуса Христа.
В нашому обряді ми цей час називаємо “Пилипівка“ тому, що починається зараз після
свята св. аппстола Пилипа. Згідно з традицією св. апостол Пилип мав звичай, перед
Різдвом, відвідувати стаєнку народження Ісуса Христа і там перебував в молитві і пості.
Тому Свята Церква посвячує цей передріздвяний час щоб вірні молитвою і постом
готували себе до урочистого святкування народження Господа Ісуса Христа.
Пилипівка нам нагадує жалюгідний стан в якому людство знайшлося після упаду Адама і
Єви, нагадує нам Божу любов до людей, милосердя над грішниками, обіцання Спасителя і
також нетерпляче очікування обіцаного Месії.
Людина - це найдосконаліше земське сотворіння. Бог людину обдарував природними і
наприродними дарами. Творець освятив людську душу освячуючою ласкою, а перед
гріхом наших прародичів Адама і Єви людський ум був бистрий і його воля, в усьому, чесна
і була все спрямована до добра, а ніколи до зла. Наміри і бажання людини були в усьому
добрі і святі, а людина втішалася великим щастям. На-жаль це все після гріха, нагло
змінилося. Людина втратила силу волі, стала підкорена терпінню, хворобам, смерті,
втратила право на небо і заслужила собі на пекло. Наслідки гріха були талі великі, що
людина не могла дати задоволення, но за незмірні образи Божої доброти, задоволення
могли бути дані тільки Божою інтервенцією. І так воно і сталося.
Вже Адамові і Єві Бог обіцює Спасителя, який направить і залічить глибокі рани нанесені
Богові через гріх і відновить первісні права людини - вічне щастя в небі. Проминуло багато
століть до сповнення Божих обіцянь. Людина, через довгі століття, стала свідома страшних
наслідків гріха та яке є гріх страшне зло перед Богом і які трагічні наслідки він залишає.
Під час довгого очікування Месії, Господь, через старозавітних пророків, відновив свої
обіцання ще й Авраамові, Ісаакові та Яковові. Пророки - це були Богом вибрані святі люди,
які навіщували прихід обіцяного Месії, його страждання, смерть і конечну перемогу. Через
пророків Господь готував народ до приходу обіцяного Спасителя. “Якже сповнився час,
Бог послав свого Сина, що народився під законом, щоб викупити тих, які під законом,
щоб ми прийняли усиновлення“ (Гал. 4,4). Такими словами вже новозавітний апостол св.
Павло вияснює Божі плани та коли прийшов час то вони і здійснилися.
Передріздвяний час є немов старозавітний час в очікуванні приходу Месії. Дає нам нагоду
щоб застановитися над великою тайною вочоловічення Сина божого та над незмірною
Божою любов’ю до людського роду.
***************************

“І посту і їди належить уживати з метою відповідною
побожності так, щоб ми постили тоді, коли через піст будемо могти ліпше
сповняти Божу Заповідь. І так, щоб ми їли не як захланні, але як Божі робітники тоді,
коли Божий Закон вимагає скріпляти тіло їдою. Завжди належить заховати припис
Апостола: “Чи, отже, їсте, чи п’єте, чи щонебудь робите, усе робіть на славу Божу“ (1
Кор. 10,31).
З ПОВЧАНЬ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО:

