
ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ!                                     6.2.2022                                                СЛАВІМО ЙОГО!  

Неділя Закхея  (8-ий глас) 

1 Тимотея 4:9-15; Лука 19: 1-10 

Сила безкорисливої любові, доступна кожній людині! 

Наш візантійський церковний календар був заснований багато 

століть тому назад, щоб скеровувати і підтримувати нас, як 

християн, у пізнанні Христа і щоби жити за Його прикладом. Наша 

українська народна культура також розвивалася паралельно з 

нашими літургійними циклами, разом відображаючи універсальне 

пережиття бути людиною — у світі природи та в суспільстві. 

 
У Різдвяному циклі ми спостерігали таємницю народження, диво Божого втілення та значення, яке Боже 

втілення може мати на моє власне розуміння моєї людяності — що означає бути людиною. Оскільки цей сезон 

минає, ми дивимося на наступну дивовижну фазу Літургійного року. Ми роздумували про божественну природу 

нашої людяності, а тепер разом розмірковуємо про те як жити людяно як християни. Наступні 5 неділь готують 

нас до Великого посту з євангельськими розповідями, які зосереджуються на наших стосунках один з одним — 

як ми діємо у світі. Притчі можуть дати нам сміливість бути такими ж радикальними у наших стосунках, 

як був Христос. Ця неділя про Закхея розпочинає наше споглядання таємниці нашої смертності — через 

Великий піст — до Пасхи, коли ми разом розмірковуємо про чудо безсмертного життя. 

Хоча та сама історія Закхея повторюється щороку, щороку ми можемо розпізнавати в ній нове значення. 

Закхей був зневаженим збирачем податків: багатим, недобросовісним і (ніби цього було недостатньо) 

невисокого зросту. Ніхто не збирався дати Закхею місце попереду натовпу, тому він заліз на дерево, щоб 

побачити цього Ісуса, про якого говорили в місті. Закхей дуже хоче побачити Ісуса, але, як свідчить історія, Ісус 

бачить його. Він звертається до Закхея по імені і каже, що прийде до дому Закхея на вечерю. Закхей постає перед 

Ісусом, але насправді Ісус уже знає його по імені. Його, тебе, мене закликано; що я відповім? 

Закхей у захваті. Його зустріч з Ісусом перетворює його з того, хто накопичує особисте багатство, забираючи в 

інших, на того, хто здобуває, віддаючи іншим. Закхей демонструє екологічне навернення: бачачи інших 

очима Христа, він визнає власну роль у плеканні соціальної справедливості. Закхей не просто звинувачує 

систему в економічній нерівності; він охоче вирішує поділитися своїм багатством з тими, хто цього потребує. 

Закхей заглиблюється у безмежну любов Трійці. 

Ця історія може показати більше: натовп, який не знайшов місця для Закхея, був самовпевненим і заздрісним. 

Вони могли б радіти удачі та наверненню Закхея. Але ні — вони обурювалися увагою, яку Ісус приділяв 

грішнику. Вони вважали себе більш гідними. Як щодо мене? Чи я думаю лише про себе чи дбаю про загальне 

благо? Наразі в Оттаві зібралися натовпи людей, які вимагають задоволення власних цілей в ім'я прав і свобод, в 

той самий час порушуючи життя мешканців міста і відкидаючи заходи, вжиті на благо всіх, хто живе в Канаді. 

Історія Закхея демонструє силу безкорисливої любові, яка доступна кожній людині. Розпочинаючи підготовку 

до Великого посту, нехай ми знаходимо радість у діях на благо наших громад, а не в розгніваних натовпах, які 

кричать найголосніше. Нехай у нас буде мужність Закхея, щоб почути, як Христос кличе нас по імені. 

 

Повідомлення: 

• КУК Торонто організує в цю неділю демонстрацію в підтримку України; 2-а поп. при консуляті Російської 

Федерації, 60 St. Clair Ave. E., Toronto; 

• УРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ і ПЕРША СВЯТА СПОВІДЬ: Якщо ваша дитина або внук народилися в 

2014 році або скоріше вони можуть  цього року приступити до цих тайн. Якщо ви цього бажаєте прошу 

зголоситися до отця бо коротці почнемо класу;  

• Надходить Великий Піст і почнемо відправляти сорокоусти. Якщо бажаєте додати імена до помяників це 

можна зробити. Помяники на столі коло ікони Богородиці зі заду церкви, прошу взяти свою книжечку 

додому і записати кого бажаєте. Поверніть і покладіть в кошичок на тім же столі; 

• Відпочнім з Христом 2022;14-18-го березня, 9-а рано до 4-ої поп. Якщо ви зацікавлені прошу подивитися на 

листок прикріплений до е-почти з бюлетенем. 

 

МОЛІМСЯ ЗА МИР В УКРАЇНІ! 

НИНІ: після Літургії панахида (+Микола Кривенко) 

понеділок, 7-го лютого: 6:00 веч. Молебень до Богородиці (за Україну) 

середа, 9-го лютого: 10:00 рано Божественна Свята Літургія 

                                  11:30 Біблійна група (через ZOOM) 

cубота, 12-го лютого, Трьох Святителів: 11:00 рано Божественна Свята Літургія 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

 Меланія Коростенська (6-го), Маргарета Коцан, Андрій Карпець, Олівія Іванечко і Галина Янів (11-го). 

Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:          30-го cічня: $ 655.00                        Щиро дякуємо за вашу щирість!

 



“Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі.” 

 

 

 


