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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.
у суботу 3 січня від 6-ої години вечора. Свята Літургія починається о годині
6:30. Заохочуємо парафіян скористатися цією нагодою, щоб висповідатися й так духовно
приготовитися до святкування Христового Різдва.
ПАРАФІЯЛЬНІ КОНВЕРТКИ на 2015 рік розміщені у підвалі храму. Проситься парафіян підібрати
своє число конверток. Дякуємо.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 600.оо дол. жертвує Ірина Шалева з дітьми і
внуками з нагоди 20-ліття від смерти мужа і дідуся бл. п. Василя; 150.оо дол. Анна
Бойкевич. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(29): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(30): + Ілля і Анна Лазути - Іван і Іванка Лазути
+ Іван і Меланія Брекайли - Іван і Іванка Лазути
Середа(31): + Ілля і Анна Лазути - Іван і Іванка Лазути
+ Олександра Урбан - Дмитро і Володимир Урбани
Четвер(1): в намірі дародавця; П’ятниця(2): в намірі дародавця - Ірина
Субота(3): 6:30 вечора за пок. добродійку Ірину Ґураль (40 днів) - Діти
*******************************
РІЗДВЯНА СОВІДЬ

ПЕРЕДРІЗДВЯНИЙ ЧАС - ПИЛИПІВКА

Пилипівка це дуже важливий передріздвяний час - сильно важлива частина нашого
церковного календаря. В цім часі ми приготовляємось до святкування Різдва Христового.
Син Божий, Ісус Христос, став чоловіком щоб спасти кожного/ну з нас від гріхів. Як ми
маємо себе приготовляти до святкування Різдва? Св. Іван Хреститель приготовляв себе і
людей до появи Христа-Спасителя, то він може нам бути прикладом, як ми маємо себе
приготовляти до святкування свята народження Сина Божого. Св. Іван Хреститель був один
з найбільших пророків; він в своїх проповідях навіщував прихід Христа. Приготовляв себе
молитвою і постом, а це також радив і другим. Він говорив: “Покайтесь, бо наблизилося
Небесне Царство..... Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його“ (Мт.3,2-3).
Тими словами він бажав сказати: ’Лишайте ваші злі звички; не обдуруйте і не говоріть
брихні на других; шануйте своїх родичів і учителів; майте віру в Бога і в Його милосердя’. І
одного дня св. Іван стрінув Христа. Уявім собі його радість! Він також мав привілей вмерти
як мученик обороняючи Божі закони.
Цей передріздвяний час - Пилипівка - буде для нас корисним часом, якщо між іншим
послухаємо порад св. Івана Хрестителя: “Покайтеся“! Ми будемо готові святкувати Різдво

Христове наколи себе духовно приготовимо. Тоді Христос увійде в наші душі й серця і ми
відчуємо “який добрий Господь... і милість Його вічна“ (Пс. 136,1,3).
****************************
РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА

/Продовження з минулого числа/
Обидва завдання неможливо здійснити, бодай раз не відчувши сумніву, не помилившись,
не зробивши кроку назад. Не маймо гордині досконалості - краще визнаймо перед Богом
свої слабкості й смиренно просімо: Боже, допоможи моєму безсиллю! Смиренна людина
не втрачає віри у свої сили, бо, за словами Івана Франка, “чує на своєму плечі руку
Господню“. Тому пам’ятаймо, що зневіра, розчарування, мстиве прагнення поквитатися з
тими, хто не здійснив наших очікувань, - це інструменти, якими Темрява найефективніше
відновляє свої втрачені позиції. Не помагаймо їй зруйнувати наші шанси! Біда не в тому, що
не все вдається зробити. Біда, коли від цього в людини опускаються руки!
Маємо перед собою ще одне завдання, щодо якого ніколи не має бути сумніву. Це
завдання молитися. Майдан переміг тому, що ревно і щиро молився. Сьогодні не
дозвольмо, щоб через певне “призвичаєння“ до війни ослабла інтенсивність наших
молитов. Спрямуймо всі сили своєї душі на те, щоб у наших родинах і спільнотах тривала
безперервна молитва за Україну, щоб у нашій державній оселі, ніби в бідній вифлеємській
яскині, засяяло світло віри, очистилося нове життя. І тоді, маючи на собі Боже
благословення, ми станемо найщасливішим народом на Землі.
Серед темної ночі непевності й тривоги звучить прадідівська коляда, розвіваючи смуток
та всілякі негаразди... З цим різдвяним благовістям прагну відвідати кожну домівку добрих
людей, які приймають до себе новонародженого Бога і Спасителя та радіють Різдвом
Христовим!
Сьогодні линемо з різдвяним привітом до наших воїнів, які святкують цей величний
празник у холодних окопах та бліндажах на передовій і готові грудьми закрити свій народ.
Зі святковим віншуванням добра і гаразду заходимо до тих, хто втратив свою домівку та
тепло рідної сім’ї.
Зі співом ангелів про мир на землі та славу на висотах завітаймо сьогодні до тих, хто
сумує через втрату рідних та близьких, хто страждає від отриманих ран і тих, хто в полоні й
ув’язненні. Як у цю різдвяну ніч радість перемагає смуток, а небесне світло - темряву, так
нехай у своєму Різдві наш Спаситель сповнить нас силою звитяги добра над злом, правди
над неправдою, і небесний мир хай здолає війну.
Усім нашим вірним в Україні і на поселеннях з усього серця зичу веселих свят Різдва
Христового, смачної куті та дзвінкої коляди!
Христос народився! Славімо Його!
+ Святослав

