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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

14 – а Неділя після Зіслання Святого Духа, 10-го Вересня, 2017р.

Прп. Мойсея Мурина. Св. Августина, єп. Іппонського. Св. мч. Гебре Михаїла, пресвітера
етіопського. Собор прпп. отців Печерських, що спочивають у дальніх печерах.

Глас 5: Апостол: 2 до Коринтян 1:21–2:4. / Євангеліє: Матея 22:1 – 14.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:00 год. ранку –  Панахида в Пам’ять загиблих жертв тиракту 9\11\01
10:15 год. ранку – ( Дарія, та  Мирон, зам. Надія
Чорномидза) - укр. мовою.
Понеділок, 11-го Вересня, 2017. Усікновення голови чесного і
славного пророка, предтечі і Хрестителя Йоана.
7:00 год. вечора – Акафист до Св. Івана Предтечі - укр. мовою.
Вівторок, 12-го Вересня, 2017. Свв. патріархів Царгородських, Олександра,
Йоана і Павла Нового.

– Боже благословення для Петра Томео, зам. Родина
Середа, 13-го Вересня, 2017. Положення чесного пояса Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці.

9:00 год. ранку – За здоров’я Стефанії Боюк, зам. Наталія Попович
7:00 год. вечора – Молитви в честь появи Матері Божої у
Фатімі - анг. мовою.
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.
Четвер , 14-го Вересня, 2017. Начало Індикта, тобто Нового року.
Пам'ять прп. Симеона Стовпника і матері його. Собор Пресвятої Богородиці, що в
Міясинах.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
7:00 год. вечора – Боже благословення для Михайла, Пауліни та
Павла Абрамчук, зам. Руслан Панюш.
П`ятниця, 15-го Вересня, 2017 р. Св. мч. Маманта. Прп. Йоана Посника,
патр. Царгородського.

9:00 год. ранку - Боже благословення для Роберта та Летісії
Налевайко, зам. Родина
Субота, 16-го Вересня, 2017 р. Св. свщмч. Антима, єп. Нікомидійського.
Прп. Теоктиста, спосника великого Євтимія.

6:15 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора –  Нестор,  Стефанія, зам. Родина Стешин
15 – а Неділя після Зіслання Святого Духа, 17-го Вересня, 2017р.
Св. свщмч. Вавили, єп. Антіохійського. Св. прор. й боговидця Мойсея.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже благословення для Демітрія, Максима та

Родини Сісаванґ, а також подяка Богові в перші уродини Данеїла
Середнього, зам. Родина Саміло та Надія Чорномидза) - укр. мовою.

Parish Center: (631) 225 - 1203
E-mail: olvianpopovici@yahoo.com
Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526
Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348
Nataliya Popovici – English cantor
Advisor: Gloria Tolopka (631) 667-6483

September 10, 2017 / Вересень 10, 2017

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
відбути передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30).
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу
з 1:30 – 3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 год.
Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
необхідності, звертатися у будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 6- го
жовтня 2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
Субота (10:00 – 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок
кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (1 – го жовтня 2017 р о 11:30 год
ранку) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
11:30 годині ранку для дітей-батьків. Після Служби Божої буде
спеціяльна молитва та Благословення дітей і молоді на початок
навчального року. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до
Храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника
– до 12:00 год кожної п’ятниці.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає
Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса
Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

Недільна Пожертва, 3 вересня, 2017 р.

м. Лінденгурст, НЙ 11757

1. Комітет у справах святкування українського дня у штаті Коннектікут запрошує

наших парафіян відвідати щорічний український фестиваль, який відбудеться у
неділю, 10-го вересня 2017 р. на території Української Католицької Семінарії Св.
Василія Великого у Стемфорді, за адресою: 195 Glenbrook Rd., Stamford, CT.
2. Стемфордська Єпархія організовує 1- го жовтня при Монастирі Сестер
Служeбниць в Слотзбурзі Реколекційний день для родини під назвою
“Християнська Родина в Сучасному Світі”. Детальніша інформація
подається на додатку до вісника.
Місячна пожертва на іпотеку - $555.00,
До вашої уваги: 1 Кр. 16, 13–24. «Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні,
Недільна пожертва – $870.00
/ Разом - $3,261.00
кріпіться. 2 Кр. 1, 21 – 2, 4. «Хто утверджує нас з вами во Христі й хто
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
помазав нас, то Бог» Господь наш Ісус Христос через свою смерть і
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 3 – го вересня 2017 р.
воскресення утвердив нас у покликанні до життя вічного й до Царства
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $245, Тетрапод: $6, Бідні: $5, Успення: $5, Пожертва: $1,000,
Різне: $40, Місія: $15, Додаток: $35, Кава: $205, Страховка: $305

“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.

Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
до священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці вересні 2017 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”

Новини нашої парафії:

1. Запам`ятайте: а. Збірка в місяці вересні: Прибирання церкви:
Наступна добровільна збірка відбудеться 17-го вересня 2017 р.Б
б. У вівторок 19-го вересня 2017 р. Б. о 7:15 годині вечора
запрошуємо Церковну управу на парафіяльну місячну зустріч.
в. 8 – жовтня, 2017 р. Служитиметься Св. Літургію з присутністю
нашого Єпарха Владики Павла Хомницького о 9- год ранку.
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. п. Славомірові та п. Галині Саміло які поміняли вівтарні обруси
минулого тижня, приготувавши наш храм до Богородичних Свят.
Б. Родині з нашої парафії, яка повертаючись з України привезла та
пожертвувала для добра і потреб нашої Церкви декілька
Молитовників “Прийдіте Поклонімся”.
В. Родині з нашої парафії,яка бажає залишитись анонімною
пожертвували 1,000 дол. для нового проєкту при нашої парохії, тобто
розписування декількох ікон на Україні.
Г. всім нашим парафіянам та друзям, які прилучились добровільно
до особливої пожертви на підтримку Семінаристів в місяці серпні.
Разом було пожертвувано 255 дол.
Ґ. п. Сергієві Шелестов та його друзям ,котрі добровільно прибрали
та приготовили наші класи та зал для Суботньої укр. школи,
заощадивши додаткові витрати для нашого храму. Нехай Бог
Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та винагородить
сторицею.
3. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
50.00 дол. від родини, будь- ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
4. Дорогі Парафіяни: Сьогодні 10- го вересня 2017 р. о. Михайло
Дубович загостить до нашої парафії. В цей день буде можливість
приступити до Св. Сповіді до і після Св. Літургій. Але щоб приступити
до сповіді просимо належно приготуватися до неї із щирим серцем.
5. Шановні парохіяни: якщо хтось з вас бажає замовити вічне
світло на тиждень , будь-ласка звертайтесь до о. Миколи або
дзвоніть до парохіяльного уряду для узгодження дати.
6. У понеділок 18-го вересня 2017р. організовується виготовлення
вареників для розпродажу з картоплею та з капустою починаючи з
6:30 год. вечора. Всіх запрошуємо прилучитися до цієї праці.
Новини з інших Парафій та нашої Єпархії:

Небесного. Тому ніякі наші недоліки, невдачі чи падіння не мають нас
збивати з тієї дороги і до того, що нам Бог приготував. Звичайно, наші
недоліки, невдачі, падіння знову і знову знеохочують нас, і ми опускаємо
руки в тяжких життєвих ситуаціях. Але довіра до Бога – це те єдине, що нам
дає силу витривало йти вперед. Коли подивитись на приклад святих, то
вони також не були ідеальними, кожен із них мав якісь хиби. Всі вони без
винятку каялись перед Богом за свої падіння. Але вони добре
усвідомлювали те, що Бог повірив у них, вони жили цією вірою і тому
витривало йшли до Господа. Не забудьмо, що навіть коли ми
знеохотились в собі, або ж в інших особах, Бог надалі вірить, що наше,
як і інших осіб, освячення і спасення є можливе. Мт. 22, 1-14. «Багато
бо покликаних, але вибраних мало». Це Євангеліє оповідає притчу, де
порівнює Небесне Царство з весіллям, яке цар справив для свого сина. Він
кличе запрошених на свято, але вони не приходять: кожен має якусь іншу
справу. Часто ми, як ті запрошені, знаємо, як би мали жити, але не
відгукуємося на Боже запрошення, відкладаємо на пізніше досконалість
свого християнського життя, і кожен знаходить собі виправдання. Скажімо,
якщо поглянути на наш день, то скільки часу ми присвячуємо Богові? Чи
досить, аби засмакувати те Небесне Царство, яке нам приготоване у
вічності? І саме тому Господь вказує, що багато покликаних. Що значить –
багато? Це всі покликані, кожний із нас покликаний у кожну хвилю нашого
життя ставати учасником цього Царства, цієї царської гостини, цього
божественного життя. Однак замість того щоб всеціло жити думками про
Царство, ми здебільшого переймаємося земним буттям, тілесним справами.
Навіть своїх ближніх чи саму себе людина сприймає на тілесному рівні,
забуваючи про духовний. Кожна особа покликана насамперед до життя в
Бозі, до життя в Дусі. Бог запрошує нас у кожну хвилю нашого життя ставати
учасниками Його Царства. Господь каже, що вибраних мало, тому що
кожен сам вибирає, чи відповісти на Боже запрошення, чи ні. -

Владика Венедикт (Алексійчук)

КАТЕХИЗМ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПРО ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ.
.......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
IX. Наслідки цього таїнства: 1468 «Уся дієвість Покаяння полягає у
відновленні нам Божої благодаті і в з'єднанні нас у найбільшій приязні з Богом»
(Римський Катехизм, 2, 5, 18.). . Отже, метою і наслідком цього таїнства є
примирення з Богом. У тих, що приймають таїнство розкаяним серцем і з
побожним наставленням, «настає мир і спокій сумління, супроводжувані
великою душевною розрадою» (Тридентський Собор: DS 1674.). Справді,
таїнство Примирення з Богом приносить справжнє «духовне воскресіння»,
відновлення гідності і життєвих благ дітей Божих, найціннішим з яких є приязнь
із Богом (Лк. 15,32). 1469 Це таїнство примирює із Церквою. Гріх послаблює
або розриває братерську спільність. Таїнство Покаяння виправляє або
відновлює її. У такому значенні воно не тільки оздоровлює того, хто відновлений
у церковному співпричасті, а також оживлює Церкву, яка постраждала через гріх
одного зі своїх членів (Пор. 1 Кор. 12,26.). Грішника, відновленого або
утвердженого у співпричасті святих, зміцнює також обмін духовними благами
між усіма членами Тіла Христового - чи тими, що перебувають ще в стані земної
мандрівки, чи тими, які вже є в небесній батьківщині (Пор. II Ватиканський
Собор, Догм, конст. « Lumen gentium », 48-50.): «Треба нагадати, що
примирення з Богом має своїм наслідком, так би мовити, інші примирення, які
заліковують інші розриви, викликані гріхом: каянник, який отримав прощення,
примирюється сам із собою у глибині свого єства, де знову отримує свою власну
внутрішню правду; він примирюється з братами, яких він якимсь способом
скривдив і зневажив; він примирюється з Церквою, він примирюється з усім
створінням» (Іван-Павло II, Апост. зверн. «Reconciliatio et poenitentia», 31 .). ......далі буде....

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
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нього
вістка
за
вісткою,
що
Ісус
навчає
народ, оздоровляє хворих,
Усікновення чесної голови чесного і славного пророка,
очищає прокажених, що чудами прокладає свою дорогу. Учні Йоана,
Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана
які вважали свого учителя Месією, не могли погодитися з думкою, що
Після хрещення Ісуса Христа святий Йоан продовжував навчати,
він лише Предтеча Спасителя. Тож святий Йоан, щоб їх переконати,
зворушував серця до покути, грозив гнівом Бога живого. І чутка про
послав двох з них до Ісуса. Ось як описує це святе Євангеліє:
нього ширилась по всій юдейській землі, а багато вірили, що він
“Почувши у в’язниці про діла Христові, Йоан послав його спитати
Месія, інші говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Було
через своїх учнів: «Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати?»
це після сорокаденного посту Ісуса в пустелі. Йоан не припиняв
У відповідь на це Ісус сказав їм: «Ідіть і сповістіть Йоана про те, що
проповідувати, свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого
чуєте й бачите: Сліпі бачать і криві ходять; прокажені очищуються і
народу. Почувши про це, єрусалимські юдеї послали до нього
глухі чують; мертві воскресають і вбогим проповідується Добра
довідатися, хто він такий. “А він зізнався, не заперечив; зізнався: «Я
Новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться». Тоді, як ті
– не Христос». То вони спитали його: «Що ж – Ілля ти?» – «Ні»,
відходили, Ісус почав говорити людям про Йоана: «На що ви вийшли
мовив він. «Пророк ти?» – «Ні», відказав він. Тоді вони йому: «То хто
подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж
ж ти такий – щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе
вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м’яку? Таж ті,
кажеш?» Промовив: «Я – голос вопіющого в пустині: Вирівняйте путь
що носять м’яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді
Господню, – як ото пророк Ісая сказав». Були ж посланці з фарисеїв.
вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. Це
Отож спитали його, мовивши до нього: «Чого ж бо хрестиш, коли ти
той, що про нього написано: Ось я посилаю мого посланця перед
ні Христос, ані Ілля, ані пророк?» Йоан же їм у відповідь: «Водою я
тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що
хрещу. Той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте; Він наступить
між народженими від жінок не було більшого від Йоана Хрестителя;
після мене, а я Йому не гідний розв’язати й ремінця сандалі».
однак найменший у Небеснім Царстві більший від нього” (Мт. 11, 2Сталося те у Витанії, по той бік Йордану, де Йоан хрестив. Тож
11). Тимчасом Іродіяда лиш вичікувала нагоди, щоб помститися
наступного дня бачить він Ісуса, що йде до Нього, та й каже: «Ось
святому Йоанові. І нагода така трапилася. У день своїх уродин Ірод
Агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, що про Нього повідав
справляв бенкет для придворних.
я: За мною наступить муж, сущий передо мною, був бо раніш за
Вино лилося ріками, грала гучно музика, лунав спів невільників. Під
мене. І не знав я Його. Та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб
час цього бенкету прийшла розкішно вдягнена дочка Іродіяди і
Ізраїлеві об’явлений був Він». Тож Йоан свідчив, промовляючи:
Филипа, на ім’я Саломея, дівчина надзвичайної вроди, і стала перед
«Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над
Іродом так гарно танцювати, що п’яний цар голосно пообіцяв, що
Ним. І не знав я Його, але той, хто послав мене водою хрестити,
виконає за це будь-яке її бажання, хоч би то була й половина його
сказав був мені: Над ким побачиш Духа, який сходить і над Ним
царства. Зла дочка спитала поради злої мами, й Іродіяда зрозуміла,
перебуває, – той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: Він –
що прийшла її хвилина, вона сказала дочці, щоб зажадала принести
Син Божий». Другого дня знову стояв Йоан там, ще й двоє з його
їй на блюді голову святого Йоана Хрестителя. Ірод, дарма, що
учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, – мовив: «Ось Агнець
п’яний, весь зблід, коли почув таке жорстоке прохання. Він
Божий». Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом”
пожалкував про свою обіцянку, бо любив Йоана і вірив, що
(Йо. 1, 20-37). Так розповідає нам святе Євангеліє про свідчення, яке
Хреститель є пророком. Але йому було соромно прилюдно зламати
Йоан дав про Ісуса вже після його Його хрещення. І навчав він аж до
своє слово, і цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав
тої хвилини, коли людська злоба кинула його до в’язниці. Ось як до
наказ, а за хвилю на золотому блюді принесли голову святого Йоана
того дійшло. Загинув безчесною смертю Ірод Великий, той самий, що
і передали дочці Іродіяди.
велів повбивати немовлят у Вифлеємі та у всій околиці, той самий,
Іродіяда ликувала, вона дочекалася жаданої помсти, а кров святого
що не пошкодував власного сина Аристовула, убивши його мечем.
впала на її голову. “До якого злочину приводить грішна пристрасть, –
Після смерти Ірода Великого правління царством перейшло до трьох
говорить святий Амвросій, – а зокрема пристрасть грішної любови!
його синів, з яких Іроду Антипі дісталася Галилея і Перея. Їх
Голова найбільшого з народжених невістами стає платою
називали царями, та насправді вони були васалами Риму. Ірод
безсоромної танцівниці і забавкою плюгавої негідниці, а святий Йоан
Антипа мав брата (від його батька, але від іншої матері), що
стає через свою мученицьку смерть жертвою, принесеною за правду
називався Филип. Филип мав за жінку Іродіяду, що була йому, як і
і чистоту. Горе тим, котрі піддалися цій скверній пристрасті! Бо вона
Іродові Антипі, племінницею (дочкою їхнього брата Аристовула, якого
зведе їх до того, що вони не лишень світло віри втратять, але й
вбив батько). Ірод Антипа одружився з дочкою аравійського царя
розум, і чекає їх вічна погибель, якої не уникли Ірод, і негідниця
Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з Іродіядою, жінкою
Іродіяда, і її пропаща дочка!” А кара Божа не забарилася. Невдовзі
свого брата Филипа. Жиди нарікали на нього за це, але ніхто не смів
батько його законної жінки Арета пішов на Ірода війною за те, що він
виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Та не злякався його
прогнав його дочку, і розбив Ірода вщент. Римляни скинули Ірода з
святий Йоан Предтеча, він став перед Іродом і голосно сказав: “Не
престолу і відправили у вигнання до Лугдуна, в Галлії (сьогодні
личить тобі мати жінку брата твого” (Мр. 6, 18). Закипіла спрагою
Франція). Тут у неволі і в убогості він загинув, а після нього й Іродіяда
помсти Іродіяда і стала підмовляти Ірода, щоб убив святого Йоана.
та її дочка.
Але Ірод боявся народу, бо той однодушно називав Предтечу
ВІДНАЙДЕННЯ ЧЕСНОЇ ГОЛОВИ СВЯТОГО ЙОАНА ПРЕДТЕЧІ І
пророком. Та за підмовою Іродіяди велів ув’язнити святого Йоана і
ПРО ЙОГО СВЯТІ МОЩІ
тримав його у своєму замку Махерунті, в Переї. Ірод дуже шанував
Відомості про трикратне віднайдення чесної голови святого Йоана
святого Йоана і боявся його. Святе Письмо каже так: “Ірод боявся
сягають дуже давніх часів, тому різні оповідання і передання часто
Йоана, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг
відрізняються одне від одного. Подаємо їх за джерелами, які
його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче”
найбільше заслуговують на довіру, опускаючи всякі здогадки або
(Мр. 6, 20).
пізніші додатки. Після усікновення голови святого Йоана Хрестителя,
Та навіть у в’язниці не замовкав святий Йоан, він навчав усіх, хто мав
Саломея віддала її Іродіяді. Та закопала голову святого Йоана в
доступ до нього, а особливо своїх учнів. І ось почала приходити до

палаті, а тіло веліла десь поховати. Та учні святого Йоана забрали
його тіло і поховали в Самарії, у місті Севастії. Побожна невіста, на
ім’я Йоанна, жінка Хузи, одна з тих жінок, які, згідно зі святим
Євангелієм (див. Лк. 8, 3), перші прийняли науку Христа і бачили
Його чуда, знайшла у тій палаті голову Хрестителя. Чоловік її був
слугою Ірода, то ж вона мала доступ до палат. Йоанна поклала
голову у водонос, винесла з палацу і закопала на Єлеонській горі, на
полі, що належало Іроду.
Минуло багато літ. Христова віра, хоч і була переслідувана, однак
поширювалася на весь світ. Поблизу Єлеонської гори оселився один
пустинножитель, і він, копаючи землю, знайшов голову Предтечі і з
Божого об’явлення дізнався, який скарб тримає у своїх руках. А що
поганство тоді лютувало в Єрусалимі, то він нікому не розповів про
це, лиш гаряче молився у своїй келії перед головою святого Йоана, а
перед смертю закопав її назад у землю.
Прийшов час, коли Христова віра вийшла з катакомб. Імператор
Костянтин Великий став вірним слугою Христа Спасителя, і хрест
засяяв над вселенною, чесне древо якого знайшли в Єрусалимі. У
тому часі два монахи знайшли голову святого Йоана, і було це перше
її віднайдення. Від тих монахів голова перейшла в руки одного
вбогого гончаря з міста Емеси; він чесно зберігав її у своєму домі і
Бог поблагословив його так, що він став заможним чоловіком. Перед
смертю він передав голову Предтечі, запечатану у скриньці, своїй
сестрі і наказав зберігати її як найбільший скарб, але скриньки не
відчиняти. І так з рук в руки, з покоління в покоління переходила
голова святого Йоана, аж потрапила до рук монаха Євстахія, що жив
у печері поблизу Емеси. Вже тоді у тій печері діялося багато чуд, але
їх приписували монахові, бо ніхто не знав, яку знамениту реліквію він
приховує. Але коли Євстахій став відкрито намовляти людей до
єресі, то єпископ Емеси попросив начальника міста, щоб той вигнав
єретика. Тоді Євстахій закопав голову Предтечі в землю, бо не міг її
забрати з собою, але вирішив колись потай повернутися за нею.
Коли він пішов, у тій печері поселилися інші монахи і єретик не міг
виконати свого наміру.
З часом на тому місці постала лавра, бо щораз більше монахів стало
сюди приходити. У 453 р. Господь Бог об’явив, що в одній з печер
монастирської лаври в землі схована чесна голова святого Йоана
Предтечі. Ігуменом і архимандритом монастиря був тоді Маркел, муж
дуже побожний і праведний. Одного разу уві сні він побачив, як до
монастирської загороди вливається ріка, а за нею йшло багато
вірниx, співаючи: “Явився тут святий Йоан Хреститель!” І справді
посеред церкви явився святий Предтеча і поблагословив вірних. Так
снилося ігуменові. За кілька днів він удруге побачив видіння. Йому
явився святий Йоан у білих одежах, він увійшов до монастиря, а
попереду нього – вогненний стовп. Маркел нікому не говорив про
свої сни, а за кілька днів прийшов до нього один монах і розповів, що
біля печери, де колись жили перші монахи їх монастиря, біля самого
входу до неї, він бачив дивний вогонь. По якомусь часі Маркела
збудив дивний голос, який виразно сказав: “Бог дарує вам мене; ти
іди за зорею, і вона приведе тебе туди, де є я”. І в ту ж хвилю в його
келії засвітилася зоря. Маркел із трепетом у серці встав і пішов, зоря
палала перед ним, вказуючи дорогу. І так дійшов він до печери, і тут
зоря зупинилася. Маркел упав на коліна і став молитися; він
зрозумів, що тут сховано якийсь святий скарб, та не знав який.
Наступного ранку він повернувся до печери і почав копати землю.
Невдовзі він натрапив на мармурову плиту, під якою лежала
посудина. У ній зберігалася чесна голова святого Йоана Хрестителя,
вона була як жива, з волоссям. Печеру наповнив дуже приємний
аромат. Маркел запалив лампадку, обкадив чесну голову і тоді

зрозумів свій сон – у ньому йшлося про голову святого Предтечі. Про
святу знахідку повідомили єпископа Емеси Уранія, і він, за великого
здвигу народу, переніс голову Хрестителя до церкви в Едесі. Ця
подія відбулася 24 лютого. Близько 760 р. в Емесі на честь святого
Йоана Хрестителя було побудовано величну церкву і в ній поклали
голову святого, а згодом її перенесли до міста Комани в Понті. Та в
часи іконоборства вірні боялися, щоб єретики не зневажали голову
святого, тому потай закопали її у срібній посудині в землю. Минув
час, і про те місце всі забули. Щойно за правління Михаїла і Теодори,
близько 850 р., Бог об’явив святому Ігнатієві (його пам’ять
вшановуємо 23 жовтня), де заховано голову Хрестителя. Усе місто
зворохобилося; послали найпобожніших священиків, щоб відкопали
в Команах голову святого. І справді, її знайшли там, де вказав святий
Ігнатій. Коли її урочисто внесли до Царгорода, назустріч вийшов
імператор зі своїм двором, а біля воріт міста, разом з усім клиром,
чекав святий патріярх. Величезний натовп народу поклонився голові
Предтечі, вдарили дзвони, почулася хвалебна пісня; хресним ходом
голову святого внесли до міста і поклали в церкві, біля царської
палати. Було це 25 травня, і тому в цей день Христова Церква
святкує пам’ять третього віднайдення чесної голови святого Йоана
Хрестителя. Як ми вже згадували, мощі святого Йоана Хрестителя,
звісно, без голови, було поховано в Севастії. Коли святий євангелист
Лука у своїй апостольській подорожі до міста Антіохії Сирійської
проходив через Севастію, він пішов на поклін мощам святого Йоана
Хрестителя. Тоді всі побачили, що святі мощі цілком нетлінні. Святий
Лука хотів узяти мощі зі собою, але вірні Севастії спротивилися
цьому, тож євангелист узяв лишень праву руку (якою святий Йоан
хрестив Ісуса) і приніс її до Антіохії, свого рідного міста. Ця свята
реліквія була тут у великому почитанні, а Бог прославив її
численними чудами. В часи Юліяна Відступника, коли погани стали
мучити християн і руйнувати церкви, вірні боялися, щоб рука святого
Йоана не була зневажена, і заховали її в кам’яному стовпі. А після
смерти окаянного Юліяна руку святого урочисто було перенесено до
церкви святого Петра, і Бог знову прославив її численними чудами.
Та згодом Антіохію захопили агаряни, вони навідріз відмовилися
дати дозвіл на те, щоб руку Хрестителя перенести до Царгорода.
Однак завдяки одному дияконові, на ім’я Йов, руку святого вдалося
перенести до Царгорода, на саме навечір’я Богоявлення. З того часу
в Царгороді дуже урочисто святкують Собор святого Йоана
Хрестителя (7 січня). Решта мощей залишилися в Севастії, поблизу
зберігалися також мощі святого пророка Єлисея (14 липня). За
Юліяна Відступника погани зруйнували гріб святого Йоана, його мощі
викинули і мали намір їх спалити. Однак деякі єрусалимські монахи
навмисне змішалися із здичавілим натовпом і, з Божою допомогою,
сховали мощі Хрестителя і перенесли до монастиря. Ігумен Филип
362 р. переправив їх святому Атанасієві до Олександрії, а той, при
нечисленних свідках, сховав їх, замурувавши до спокійніших для
Церкви часів у стіні храму.
На Русі віддавна багато церков було присвячено святому Йоанові
Хрестителеві. Варто згадати тут про владичий собор у старовинному
руському місті Перемишлі. 24 червня, коли святкуємо Різдво святого
Йоана Хрестителя, народ сходиться сюди із найдальших околиць і
молиться до Господа, щоб, за заступництвом святого Йоана
Хрестителя, дав нам ласку покаятися з наших гріхів і щоб послав
ліпшу долю руському народові, який на віки вічні воздає честь своєму
Творцеві і величає пам’ять святого Предтечі і Хрестителя Йоана.
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