БЛАГОСЛОВЕННЯ СВЯЩЕНИКА
Священнослужителі (тобто особливо посвячені люди, що здійснюють
богослужіння) – наші духовні отці: єпископи (архиєреї) і священики (ієреї) –
осіняють нас хресним знаменням. Таке осінення називається благословенням.
Коли священик благословляє нас, то він складає пальці так, що вони зображують
літери: Іс Хс, тобто Ісус Христос. Це означає, що через священика благословляє
нас Сам Господь наш Ісус Христос. Тому благословення священнослужителя ми
повинні приймати з благоговінням.
Коли ми в храмі чуємо слова спільного благословення: “мир усім” та
інші, то у відповідь на них повинні вклонитися, без хресного знамення. А
щоб отримати окремо для себе благословення від єпископа чи священика,
потрібно складати руки хрестом: праву на ліву, долонями вгору.
Отримавши благословення, ми цілуємо руку, що благословляє нас, –
цілуємо немовби невидиму руку Самого Христа Спасителя.
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Щиро вітаємо приятелів та гостей, які моляться сьогодні з нами, та сердечно запрошуємо на всі
Богослуження у нашій Церкві. Це є Храм Божий для всіх, що входять до нього. Не залишаймо
його не помолившись за себе самих, своїх ближніх, цю парафію та її священнослужителів.

КАЛЕНДАР

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ УПЦ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ, 2010 РІК
Збір

Україиська Православиа
Парафія Святої Трійці в Сіетлі

Залишок
$32,500.70
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6 лютого
13 лютого
20 лютого
27 лютого
6 березня

11:00 Св. Літургія (Неділя Закхея. Прп. Ксенії-Оксани) Глас 4
11:00 Св. Літургія (Неділя Митаря і Фарасея. Безср. Кира, Іоанна, Свт.
Никити) Глас 5
11:00 Св. Літургія (Неділя Блудного сина. Прп. Парфенія та Луки
Елладського) Глас 6
11:00 Св. Літургія (Неділя М’ясопусна. Рівноап. Кирила уч. слов) Глас 7
11:00 Св. Літургія (Неділя Сиропусна,Прощенаб Заговини на великий
піст) Глас 8

СВЯТА: 12 лютого, Субота: † Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого,
15 лютого, Вівторок: СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ, 19 лютого, Субота: Мц. Христини,
23 лютого, Середа: Мц. Валентини, 26 лютого, Субота: Світлани.

ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ

12 лютого святкуємо пам’ять трьох великих і дуже визначних ієрархів, учителів,
проповідників і Отців Східної Церкви: св. Василія Великого, св. Григорія Богослова і св.
Івана Золотоустого. В нашому народі цей празник знаний, як свято «Трьох Святителів».
Три отці - ієрархи-святителі це провідні вчителі віри, святості й науки Христової Церкви.
Вони передали нам чисту віру Нікейського Собору, вони пояснили нам догмати про Святу
Трійцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію. За їхні заслуги наша Східна Церква
називає їх у своїх Богослужіннях рівноапостольними, органами Святого Духа, колонами
Церкви та вчителями вселенної. Всі вони жили в четвертому столітті — золотому віці
християнської віри. Св. Василій і св. Григорій це сини славної Каппадокії, в Малій Азії,
друзі і майже однолітки. Св. Іван Золотоустий — з Антіохії і був молодший від них на 20
років. Всіх їх єднала апостольська ревність за святу віру і спасіння душ.

СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
Відзначають його в пам’ять про те,
як Свята Діва Марія принесла до
Єрусалимського Храму Ісуса Христа на
40-й день після Його народження (згідно з
Законом Божим, з часу визволення євреїв
із єгипетського полону, кожне перше
немовля чоловічої статі належало Богові,
і його треба було приносити до храму на
40-й день після народження).

Коли Діва Марія разом з Йосифом
принесла Ісуса до храму, їх зустрів
там сивий старий Симеон, який чекав
зустрічі з Господом вже багато років.
Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон
був праведником, але він таки не повірив
у можливість народження Спасителя від
Діви Марії. І тоді Дух Святий напророчив
йому, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить народження Господа. Те й здійснилося
— Симеон міг одержати тепер вічний спокій. Перед смертю старець Симеон сповістив, що
Немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде «на служіння спасіння людей».
Звершивши все згідно з законом Господнім, Марія і Йосиф повернулися до Віфлеєму.
Стрітення відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа. Урочисто
відзначати його почали з кінця V століття.

БІДНИЙ ЧОЛОВІК В СУЧАСНОМУ МІСТІ...
Один бідний чоловік бродив по вулиці у пошуках їжі. День йшов докінця, але нічого ще не
було. Він бачив гарні сади, але вони були загороджені електричним дротом, дотик до якого
спричиняв смерть. Він просив людей, але ніхто не відкривав дверей і завжди відповідав
залізний голос робота, а на вулиці нікого не було, всі сиділи в машинах.
Чоловік побачив рекламу одного кіоску, який пропонував їжу. Знеможений підійшов і
побачив купу кнопок. Натиснув на «Булочка» і прозвучав залізний голос: «киньте гроші, або
вставте кредитну картку». Ні того, ні другого не було. Чоловік почав просити і натискати інші
кнопки, але автомат мертво повторював все одне і теж.
Ранком жебрака найшли поруч з машиною, яка постійно повторювала: киньте гроші...Але це
ще не все: у лікарні у нього попросили страхівку ... знову гроші ... а жити хочеться.

ЛОГІКА ЛЮДЕЙ ЧИ ЛОГІКА ХРИСТА?
Математичне мислення добре для будови, для ведення фінансових справ, але чи можна
його застосувати у відносинах між людьми?
Нелогічна порада Христа(Луки 5:1-11) принесла Петрові великий успіх, але є Петрова заслуга
теж, бо довірився і послухався! Саме ця неділя була приготоуванням до сьогоднішньої:
Христос звертається до кожного з нас! До кожного! І ці заклики, прохання, також,
протирічать людській логіці.
Нас вчили у школі: 2+2=4. Нас вчили також еталонів виміру: 1000г=1 кг, 100см=1м,
1000мл=1л. Все логічно і правильно. Без таких простих законів-норм наше життя було б
неможливим. Ці закони є чіткі і порушення їх є небезпечним. Але є ще одна небезпека у їх
дотриманні.(?)
Все було б добре, коли ці закони не перекинулись на відносини між людьми. Саме ця логіка
стала найпоширенішою логікою людських стосунків і для багатьох стала фундаментом життя.
Можемо зауважити, що у нашому мисленні все частіше з’являються вислови: що з цього буду
мати? а чи це буде мені вигідно? яку буду мати користь? скільки це буде мені коштувати?
Математичні розрахунки війшли у вимір любові: деякі діти ревнують своїх батьків, бо їм
перепало менше як іншим. А хтось кидає свого чоловіка, що той не може забезпечити сім’ю,
жінку, багатим життям.
1+1=2.Один поганий вчинок і другий поганий вчинок може дорівнювати висновку: погана
людина, хоча це всього 2 поганих вчинки. Коли зробили висновок – погана людина – тоді
можемо застосувати і наступне правило: «з ним не варто мати нічого спільного». Саме
через те, що ми починаємо рахувати і множити, ми вже не бачимо самої людини. Одних
люди втомлюють, бо немає користі, а інших просто не цікавлять. В нас на думці лише одна
формула: на скільки це буде мені вигідно?
Таке математичне мислення явно можемо побачити на Заході, коли за все треба платити. А
може це і в нас вже є?
Тут все просто: Я + Тобі, а ти мені мусиш, тобто = Євро.
Весь світ поволі переходить на технічний рівень, який чітко іде за логікою формул. Машина
є машина і їй нічого не докажеш і не поясниш. Вона все чітко виконує. Так як у цьому світі
цікавлять всіх гроші(цифри), то люди тут не вигідні, бо мають ще почуття, духовний світ,
любов. Але, не всі люди.
Христос нас закликає порушити цю математичну логіку у людських відносинах. На перше
місце ставити Людину, а не цифру! Більше схилятися до «Хочу робити добро», ніж «що з
цього буду мати?», «а чи це вигідно мені по грошах».
А як у тебе з математикою?
У Бога, мабуть, погано. Бо теж, що заслужили – не отримали?

