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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.
членкинь Марійської Дружини відбудуться у наступну неділю 8 лютого по
2-ій Святій Літургії.
СОРОКОУСТИ. Великий Піст починається вже через три тижні. У наступну неділю буде нагода
записатися на відправу Сорокоуст.
ПОСВІДКИ НА ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК. Хто з парафіян бажає мати посвідку за пожертви на
церковні потреби в 2014 році, проситься на малій анкеті, що є в притворі, написати своє
ім’я і залишити в назначеній коробці.
НОВІ АДРЕСИ ТА ЧИСЛА ТЕЛЕФОНІВ. Якщо в Вас є нова адреса або число телефону, прохаємо
дати знати про це на парафіяльний уряд тел. 780-477-7339, або особисто священикові.
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
повідомити про це особисто священикові.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(2): в намірі дародавця - Кайл
Вівторок(3): в намірі дародавця - Ловел; Середа(4): + Людмила Давид (1 рік) - Роман
Четвер(5): + Петро, Катерина І Богдан Мацюки - Легатова
П’ятниця(6): в намірі Марії Романків; Субота(7): + Михайло Левита - Дружина Єва
МІСЯЧНІ СХОДИНИ

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

ПОРОЖНЄ КРІСЛО

Один старий чоловік важко захворів, і парох прийшов його відвідати. Увійшовши до
кімнати хворого, він побачив біля ліжка порожнє крісло і запитав, для чого воно тут стоїть.
Хворий, ледве, усміхаючись, відповів: - Я уявляю собі, що в ньому кріслі сидить Ісус. Перед
тим, як ви прийшли, я, власне, розмовляв з Ним. Довгі роки молитва була для мене дуже
важкою справою, аж доки один приятель не пояснив мені, що вона полягає у розмові з
Ісусом. І тепер я собі уявляю, що Ісус сидить переді мною у цьому кріслі, я говорю до Нього
та слухаю, що Він мені відповідає.
Через кілька днів дочка того чоловіка прийшла до пароха і сказала, що її батько помер.
Вона розповіла:
- Я залишила його самого тільки на дві години. Коли повернулася, він був уже мертвий,
лежав, схиливши голову на порожнє крісло, яке завжди стояло біля його ліжка, - так, як він
хотів.
“Блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога“ (Мт. 5,8).
/Бруно Фереро: “365 коротких історій для 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).
Вся вселенна вийшла 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 Таїнствене Тіло
Христа, Його Церкву, на багато 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? Він не дякував
Богові за одержані земні й духовні дари. 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 грішника митаря, що був свідомий
своїх гріхів, спустив свої очі додолу, бився щиро в груди і повторяв слова молитви: “Боже,
змилуйся надо мною грішним!“ (Лк.18,13). Христос закінчив свою науку словами:
“Кожний, хто виноситься буде принижиний, а хто принижується, - вивищений“ (Лк. 18,14)
Гріх гордости 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 впродовж кількох
днів. Не варта гордитися знанням, бо - каже народна мудрість - людина до смерти вчиться і
неуком 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 Святого Писання: “Бог гордим противиться,
смиренним же дає благодать“ (Як. 4,6).
**************************

“Гордість це вершок зла, корінь і джерело всякого нечестя...
Хоча б ми відзначалися постом, молитвою, милостинею, чистотою, або
якою іншою чеснотою, - все те без покори розпадеться і згине“.
СВ. ІВАН ЗОЛОТОУСТ:

