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25 СІЧНЯ 2015
НЕДІЛЯ ПО БОГОЯВЛЕННІ, ПРО ЗАКХЕЯ

Ч. 2/2018.
Гл. 8.

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.

- Перепрошую, пане, - відповів чемно швейцар, - сюди не можна входити без краватки.
На світі є люди, які переходять через пустелю цього світу з неймовірною спрагою
всіляких вигод, втіх, насолод. Вони важають дурними тих, що проповідують
Євангеліє, науку, здавалося б, таку безглузду в їхній пустелі. Але коли схочуть увійти
до “Божого ресторану“, тоді почують: “Вибачте, пане, сюди неможливо увійти без
переміненого серця“. /Бруно Фереро: “365 коротких історій для душі“/
******************************

КОНЦЕРТ КОЛЯД відбувається сьогодні в православній катедрі св. Івана. Починається о 3:00-ій

БЕЗ ВИПРАВДАННЯ

годині пополудні. В концерті беруть участь наш хор і учні рідної школи.
МІСЯЧНІ СХОДИНИ членкинь Марійської Дружини відбудуться у неділю 8 лютого по 2-ій
Святій Літургії.
ЙОРДАНСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ. Парафіяни, які бажають відвідин священика з
Йорданським благословенням дому, проситься записати своє ім’я та число телефону на
аркуші паперу, що є в притворі храму, також можна телефонувати на 780-477-7339, або
сказати особисто священикові.
ПОСВІДКИ НА ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК. Хто з парафіян бажає мати посвідку за пожертви на
церковні потреби в 2014 році, проситься на малій накеті, що є в притворі, написати своє
ім’я і залишити в назначеній коробці.
ПАРАФІЯЛЬНІ КОНВЕРТКИ на 2015 рік розміщені у підвалі храму. Проситься парафіян підібрати
своє число конверток. Дякуємо.
НОВІ АДРЕСИ ТА ЧИСЛА ТЕЛЕФОНІВ. Якщо в Вас є нова адреса або число телефону, прохаємо
дати знати про це на парафіяльний уряд тел. 760-477-7339, або особисто священикові.
У МИНУЛОМУ РОЦІ В НАШІЙ ПАРАФІЇ БУЛО: 17 хрещень, 5 шлюбів та 15 похоронів.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(26): в намірі дародавця - Ашлей
Вівторок(27): за здоров’я д-ра Зенона Когута - д-р Богдан Медвідський
в намірі д-ра Зенона і Зірки Когут
Середа(28): 6:30 вечора за пок. Богдана Климкова - Дружина Ольга
Четвер(29): в намірі дародавця - Кайл;
П’ятниця(30): в намірі дародавця - Ловел
Субота(31): + Катерина Ґовда - Стефанія Брода

Якоїсь неділі на брамі церкви вивісили таке оголошення: “Аби всі могли прийти до
церкви, у найблищий тиждень ми організуємо “особливу неділю без виправдань“. У
захристії розмістимо ліжка для всіх, котрі твердять, що неділя є єдиним днем тижня, коли
вони можуть виспатися.
Буде приготовано спеціяльний сектор м’яких фотелів для тих, котрі вважають, що
церковні лави незручні. Тим у кого очі надто стомлені після ночі, проведеної перед
телевізором, запропонуємо відповідні краплі для очей.
Всі, котрі кажуть: “Коли піду до церкви, на голову мені може звалитися дах“, - отримають
металеві каски. Особам, котрі стверджують, що у церкві надто холодно,. забезпечимо м’які
пледи, а тим, котрі вважають, що у церкві занадто гаряче, видамо вентилятори. Для тих,
котрі бажають провести класифікацію осіб, які “весь час ходять до церкви, але поводяться
гірше за інших“, будуть також картки паперу.
Родичів і друзів господинь, котрі не можуть одночасно прийти до церкви і приготувати
обід, буде покликано на допомогу.
Усім, кого турбує необхідність складання пожертви, роздадуть відзнаки з написом: “Я вже
дав“.
В одній наві розмістять дерева і квіти для тих, котрі шукають Бога у природі.
Лікарі займуться особами, які хворіють лише у неділю. Забезпечимо слухові апарати тим,
котрі не чують проповіді, і спеціяльні затички для тих, яким занадто голосно.
Церква завжди буде оздоблена вифлеємськими зірками і великодніми крашанками, для
тих, хто любить лише такі прикраси“.
Христос сказав: “Отож і однієї години не спромоглися чувати зо Мною? Чувайте і
моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне“ (Мт.26,40-41).
Сьогодні чування з Ісусом стало покаранням у вигляді примусової праці. Бог дарує нам
вічність. Ми неохочо віддаємо Йому кілька хвилин. /Б.Фереро:“365 коротких історій...“/

******************************
НЕСПОДІВАНКА У ПУСТЕЛІ

Якийсь чоловік заблукав у пустелі й вже два дні бродив, ледве ступаючи по розпешеному
піску. Останні сили залишали його. Несподівано він побачив перед собою продавця
краваток. Продавець нічого не мав, крім краваток, і хотів продати йому одну. Але той
чоловік, пересохлим від спраги язиком, ледве прошепотів, що продавець дурний: чи ж
продається краватку тому, хто вмирає зі спраги і голоду? Продавець похитив головою і
пішов собі далі.
Під вечір, коли спраглий і голодний подорожній із зусиллям підніс голову, то отетерів: він
зайшов на подвір’я розкішного ресторану. Велична будівля посеред пустелі. Це додало
йому сили дійти до дверей. Чоловік упав на землю і застогнав: - Пити... будь ласка, пити....

*****************************

З ПОВЧАНЬ СВ. АНТОНІЯ ВЕЛИКОГО: “Якщо ми зі старанністю вживаємо всіх

засобів, аби уникнути тілесної смерті, тим більше повинні прагнути
уникати душевної смерті. Бо хто хоче спастися, не матиме щодо цього
жодної перешкоди, хіба лишень недбальство і зледачіння душі“.

