РІК 59.

9 ЛЮТОГО 2014
НЕДІЛЯ ПРО МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ

Ч. 5/1974.
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.
РІЧНІ ЗБОРИ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ сьогодні по другій Святій Літургії.
СВЯТА:
12 ЛЮТОГО: ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА І ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО.

Святі Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора.
15 ЛЮТОГО: СТРІТЕННЯ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА. Святі Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора. По
обох Святих Літургіях благословення свічок.
СОРОКОУСТИ. Через три тижні починається Великий піст. В пості відправляємо Сорокоусти
(заупокійне Богослуження). Конвертки на Сорокоусти є при вході. Пожертви на Сорокоусти
постановлино 10.оо дол.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 500.оо дол. Родина Юник за упокій душі мужа,
батька й дідуся бл. п. Василя; 200.оо дол. Єва Левита (100.оо на процесійний хрест і 100.оо
на павуки); 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський (на будівельний фонд). На квіти: 100.оо
дол. Єва Левита. На Патріярший собор в Києві: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. На
поміч протестуючим на Київському майдані минулої неділі пожертвовано 4,470.оо дол.
Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(10): + Григорій і Софія Зиничі і родина - Легатова
Вівторок(11): в намірі дародавця - Шахтер
Середа(12): Свято трьох Святителів. Святі Літургії: 10:00 ранку й 7:00 вечора.
Четвер(13): + Текля, Петро, Анна, Теодор, Стефанія і Михайло - Осип і Олена Лепкі
П’ятниця(14): + о. Михайло Ґураль, о. Микола, Софія, Емілія, Лариса і Роберт - Легатова
Субота(15): Свято Стрітення. Святі Літургії 10:00 ранку й 7:00 вечора.
********************************

РОЗРАДА

Одна дівчинка повернулася від сусідки, у котрої щойно померла восьмирічна донька.
- Чому ти ходила до пані Олі? - питає батько.
- Щоб її розрадити, - відповіла дівчинка.
- А як ти, талка мала, могла її розрадити?
- Я обняла її, вона взяла мене на коліна, і я.... плакала з нею.
Якщо хтось поруч тебе страждає, плач разом з ним. Якщо хтось радіє, радій разом з
ним. Любов - дивиться й бачить, чує і вислуховує.
Любити - це брати участь усім своїм єством у радості чи горі ближнього. Той, хто
любить, відкриває в собі безмежні можливості розради і співчуття. Ми - ангели
тільки з одним крилом. Отже, ми можемо літати тільки тоді, коли когось
обіймаємо. / Бруно Фереро: “365 коротких історій душі“/

ГОРДІСТЬ

Христос осуджував 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 вийшли 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 створіння,
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 Таїнственне Тіло Христа, Його
Церкву, на кілька 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. Якже молився фарисей? Чи дякувв Богові за одержані земні й духовні дари? Ні! Він
дякував Богові за своє вивищення над іншими людьми, тому його молитва не була правдивою
молитвою, а радше богозневажництвом. Замість дякувати Господеві, він зачав себе перед Ним
хвалити, а інших людей понижати. Попавши у гріх гордости, фарисей засудив покірного грішникамитаря, що був свідомий своїх гріхів, спустив свої очі додолу, бився щиро в груди і повторяв слова
молитви: Боже, будь милостивий мені грішному! Христос закінчив свою притчу словами: “... бо
кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, - вивищений“ (Лк.18,14).
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. Що краще, не говорити про себе, хай інші люди про нас говорять.
Ніхто не любить гордого самолюба, що зачасто і задовго говорить про свої пригоди і великі
заслуги, а при тому понижає і висміює працю інших людей. Всі уникаємо гордих і самолюбних
людей, і ніколи не приймаємо серйозно їхньої самохвальби. Ми свідомі, що одна горда людина є в
силі затруїти життя не лише своєї родини, але й цілої громади.
Ми любимо говорити, приставати і дружити з людьми покірного серця, бо вони не говорять
багато про себе, а для кожного мають якесь добре і тепле слово.. 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 є вже
Божа нагорода на землі.
Гріх гордости найбільше з усіх гріхів робить людину подібною до диявола, тому він стоїть перший
у списку головних гріхів. Держімся здалека від цього гріха. Бо чого ж нам чванитися? Не варта
чванитися красою тіла, бо будь-яка хвороба може зруйнувати її продовж кількох днів. Не варта
годитися знанням, бо - каже народна мудрість - людина до смерти вчиться і дурнем помирає. Не
варта гордитися майном, бо прийде час і мусітимемо покинути його на землі. Не варта гордитися
славою, бо вона триває дуже коротко: сьогодні люди хвалять, а вже 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 найблищого
оточення, пам’ятаючи про вчення Св. Письма: “...Бог бо гордим противиться, а покірливим дає
благодать“ (1 Петр.9,5).

