РІК 60.

18 СІЧНЯ 2015
НЕДІЛЯ ПЕРЕД БОГОЯВЛЕННЯМ І НАВЕРІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ

Ч.2/2017.
Гл. 7.

Вітаємо учасників сьогоднішніх Богослужень - 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.
СЬОГОДНІ ПО СВЯТІЙ ЛІТУРГІЇ ОСВЯЧЕННЯ ВОДИ В ЦЕРКВІ.
ЗАВТРА 19 СІЧНЯ СВЯТО БОГОЯВЛЕННЯ. Богослуження:

9:00 година ранку Велике Повечір’я, а
Св.Літургії 10:00 ранку і 7:00 вечора. Освячення води в церкві по першій Св. Літургії.
ПАРАФІЯЛЬНІ КОНВЕРТКИ на 2015 рік розміщені у підвалі храму. Проситься парафіян підібрати
своє число конверток. Дякуємо.
ЙОРДАНСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ. Парафіяни, які бажають мати Йорданське Благолсовення
дому, проситься записати своє ім’я та число телефону на анкетах при вході до храму,
можна телефонувати на тел.780-477-7339, або сказати особисто священикові.
ПОСВІДТИ НА ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК. У наступну неділю буде нагода записатися, щоб мати
посвідку за минулорічні пожертви на церкву.
КОНЦЕРТ КОЛЯД відбудеться у наступну неділю 25 січня у православній катедрі св. Івана. В
концерті бере участь наш парафіяльний хор. Починається о 3:00-ій годині пополудні.
ПОДЯКА організаторам (Марійській Дружині та нашому хорові) нашої дуже вдалої
парафіяльної коляди. Також щира подяка всім, які принесли пачиво та речі на розігравку.
Окремо діти мали собі приємний час. З тієї нагоди зібрано 1,300.оо дол., яких відіслано в
Україну на потреби воєнним інвалідам. Дякуємо всім за участь та пожертви.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 400.оо дол. з завіщання бл.п. Анни Микуляк;
250.оо дол. Гері і Фей Ткачуки; 200.оо дол Єва Левита за упокій душі мужа бл. п. Мивайла.
На сиротинці: 100.оо дол. Росалінд Кваїл. На Патріярший собор в Києві: 100.оо дол. д-р
Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(19): Святе Богоявлення. Різдвяний порядок богослужень.
Вівторок(20): Св. Літургія не відправиться;Середа(21): за покійних в родині Ремезів - Лег.
Четвер(22): + Магдалина Цвинар ( 1 рік ) - Діти; П’ятниця(23): в намірі дародавця - Кайл;
Субота(24): + Микола Бурбела
*************************
ДИСЦИПЛІНА

Самуела Тейлора Колріджа відвідав один шанувальник його поезії. Під час розмови вони
торкнулися питання виховання дітей.
- На мою думку, - сказав гість, - дітям треба дати можливість свобідно думати і робити, що хочуть,
а як вони підростуть, навчаться самі приймати рішення. Вважаю, що це єдиний спосіб, щоби вони
виросли, вповні розкривши свої можливості.
У цей момент Колрідж перервав його: - Я хочу показати тобі мій розарій , - сказав і вивів гостя з
дому в город.
Коли вони прийшли на город, гість подивився і голосно викрикнув: - Але ж тут тільки бур’ян!
- Тут завжди було багато троянд, - сказав Колрідж. - Але цього року я вирішив залишити город без
втручання, хай росте, як хоче. І ось бачиш результат. /Поль Дж. Вортон: “Історії та притчі“/

БОГОЯВЛЕННЯ

Празник Господнього Богоявлення належить до найдавніших і найбільших празників
нашого церковного календаря. На осібну увагу заслуговує його назва та об’явлення
Пресвятої Тройці. У перших віках з празником Богоявлення святкували і свято Різдва
Христового і ще інші найважливіші події з життя Ісуса Христа. У давнину на празник
Богоявлення відбувалося урочисте хрещення оглашенних. (Оглашені - це дорослі особи, які
приготовлялися до Св. Таїнства Хрещення).
Празник Господнього Хрещення ставить нам перед очі одну з найбільших і найглибших
правд нашої віри - Таїнство Пресвятої Тройці. При Христовім Хрещенні ясно об’явилася
Пресвята Тройця, яка посвідчила про Його Божество. Бог Отець об’явленим свідоцтвом
заявив, що Христос є Його Сином, Святий Дух же в виді голуба зійшов з небес, Син Божий
свою пречисту голову склонив Іванові Предтечі і христившись, висвободив людей з неволі.
Наше життя, як віруючих християн, є дуже тісно зв’язане зі Пресвятою Тройцею. Нас
христили в ім’я Пресвятої Тройці, священик благословить кожне подружжя Пресвятою
Тройцею, нам священик відпускає гріхи “в ім’я Отця і Сина і Святого Духа“, священик
благословить хворих Пресвятою Тройцею і запечатує гріб покійного Пресвятою Тройцею.
Кожний знак св. хреста якого ми робимо на собі є в ім’я Пресвятої Тройці..... Згадуючи
Пресвяту Тройцю ми ісповідуємо віру в одного Бога, який перебуває в Пресвятій Тройці.
Зі святом Богоявлення Господнього, в нашім обряді, є тісно злучене і торженственне
освячення Йорданської води. Під час освячення води священик обкаджує воду, що означає
сходження Святого Духа коли хрестився Христос в ріці Йордані. Також священик занурує
засвічені свічки в воду, що означає, що наші гріхи нестають в Святому Таїнстві Хрещення,
так само як згасають і нестають вогні на свічках. Після освячення води вірні зачерпляють і
розносять освячену воду до своїх домів, якою потім господарі окроплюють всю свою
господарку. Треба мати на увазі, що згідно з нашою давною традицією, закінчення обряду
освячення води відбувається коли священик відвідує своїх парафіян з Йорданською водою і
благословенням.
Традиційно наш нарід дуже гарно й радо вітає священика в своїх домах, а це також гарна
нагода щоб священик краще запізнав своїх парафіян, а рівнож нагода парафіянам щоб
краще і ближче запізнали свого священика. Священик відвідуючи парафіян з Йорданським
благословенням, він несе зі собою благословення Боже, яке сходить, через нього на доми
й родини.
*******************************
УСПІХ

Місіонер, який прожив в Японії багато років, і відомий співак, що пробув там тільки два тижні,
поверталися до Америки одним літаком. У Нью-Йорку місіонер побачив великий натовп
прихильників співака, які вітали його радісним криком...
- Господи, я нічого не розумію - прошепотів місіонер. - Я пожертвував 42 роки для Японії, а він
пробув тільки два тижні, і тисячі людей вітають його з поверненням до дому - мене ж ніхто не
зустрічає. Господь відповів: - Сину, та ж ти ще не повернувся до свого дому.
/Бруно Феррер:“Троянда також важлива“/

