Holy Family Ukrainian
Catholic Church

Українська Католицька
Церква Св.Родини

Pastor: Fr. Olvian N. Popovici

Парох: о. Микола Попович
225 N. 4th St.
Lindenhurst, NY11757

225 N. 4th St., Lindenhurst, NY 11757

Phone:(631) 225-1168/ Fax:(631) 225-1177

Phone: (631) 225-1168 / Fax: (631) 225-1177

E-mail: popovici1 @ aol.com
Web Page: www.holyfamilyucc.com
Web Page: Saturday School:ukrainskaschkola.com

Sunday Divine Liturgies:9:00am-English / 10:15am - Ukrainian
Weekday Divine Liturgies:8:00 am or 9:00am оr 7:00 pm
Holy Days Liturgy: 9:00 am or Previous Day at 7:00pm

Parish Center: (631) 225 - 1203
E-mail: olvianpopovici@yahoo.com
Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526
Bogdan Shafranski (516) 250-8009
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348
Nataliya Popovici – English cantor
Advisor: Gloria Tolopka (631) 667-6483

No. 5/17CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИКJanuary 29,2017 /Січень 29,2017
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя про Закхея, 29– го Січня, 2017 р. Поклін чесним оковам св. ап.
Петра.

Глас7:Апостол:1 до Тимотея 4:9-15./ Євангеліє:Лука 19: 1-10.

9:00 год. ранку – Служба Божа за всіх парохіян –анг. мовою.
10:15год. ранку – (Боже Благословення для Ігора, Антоніни,

Ігора та Артема Гишко, зам. Родина) - укр. мовою.
Понеділок,30-го Січня, 2017.Прп. й богоносного Антонія Великого.
9:00 год. ранку –Нестор Гудзій, зам. Родина Сміт

Вівторок, 31-го Січня, 2017.Свв. архиєпп. Олександрійських Атанасія й
Кирила.

9:00 год. ранку –Боже Благословення для Роберта та Летісії

Налевайко, зам. Родина (5)
8:00 год. вечора – Біблійні студії (анг. мовою)
Середа,1-го Лютого, 2017. Прп. Макарія Єгипетського.
9:00 год. ранку –Боже Благословення для Славоміра та Галини
Саміло, зам. Родина

8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою
Четвер,2–гоЛютого, 2017.Прп. й богоносного Євтимія Великого.
9:00 год. ранку – Служба Божа за всіх парохіян –анг. мовою.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Мартіна та Сілвії
Сміт, зам. Родина

П`ятниця,3–го Лютого, 2017 р.Максима Ісповідника. Св. мч. Неофіта.
Свв. мчч. Євгенія, Кандида, Валеріяна й Акили.

9:00 год. ранку –За здоров’я таБоже Благословення для
Олександри, зам. Софія Ходин
8:00год. вечорадо 10:45 вечора –Молебень до Серця
Христового, Вечірні чування, розважання, молитви та
Богослуження: Акафист чи Молебень (зам. Матері в Молитві)
– на Українській мові

Субота,4-го Лютого,2017 р.Св. ап. Тимотея. Св. прпмч. Атанасія Перського.
6:00 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Ігора та Олесі
Варивода, зам. Родина

Неділя про Митаря і Фарисея, 5 –го Лютого, 2017 р. Св.
свщмч. Климента, єп. Анкирського. Св. мч. Агатангела.

9:00 год. ранку–Служба Божа за всіх парохіян –анг. мовою.
10:15год. ранку –(Боже Благословення для Оксани та всієї

Родини Москалюк, зам. Родина Москалюк) - укр. мовою.

СВЯТІ ТАЇНСТВА:Хрещення і Миропомазання: уділяється
запопередньою 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(9:001:30). Детальніша інформація на веб-сторінці:
ukrainskaschkola.com
Уроки українських танців для дітей віком (5-9 р.) 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 3- го
лютого2017р. 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 (5 – го Лютого 2017 р в 12:00
обіда)в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба
Божа о 12 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не
забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для
вісника – до 12:00 год кожної п’ятниці.
Завіщання: 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 Католицька Церква Св. Родини м. Лінденгурст, НЙ 11757
до вашої хати приноситься Боже Благословення, то будь - ласка
записати на картку ваше ім`я, номер телефону і день коли ви
бажаєте це зробити і о. М. Попович радо принесе Боже
благословення і освятить Ваш дім. Не пізніше 15 – го лютого.
Свічки: $165, Тетрапод: $5, Шопка: $3,Різне: $5,Світло: $40, Кава: $95,
7.Дорогі Парохіяни: В неділю 12-го лютого 2017 року при нашій
Свята: $120, Різдво: $70,Вареники: $30,Пожертва: $250, Свята: $30,
парафії Сестринство Св. Вервиці організовує особливий обід з
Місячна пожертва на іпотеку - $210.00,
нагоди « Дня Валентина». Вартість обіду- $6.00 для дорослих, а для
Недільна пожертва – $1,070.00/ Разом - $2,393.00
дітей віком до 7 років - вхід вільний, після обидвох Св. Літургій.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро Ласкаво запрошуємо усіх Вас.
подякувати за ваш дар любови для нашого храму минулої 8.Традиційно Сорокоусти починаються у суботу перед М’ясопусною
неділею згідно Григоріянського календаря. По юліанському
неділі22–госічня2017р.
календарі 18 лютого. Просимо подавати списки імен покійних із
―Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!‖ Псалом 115:12.
ваших родин.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які
Недільна Пожертва,22січня, 2017р.- Коляда –300.00 дол.
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).

Дорогі парафіяни:Духовна мандрівка найбільшими Марійськими
святинями та визначними храмами християнської Європи до
Фатіми, Люрду, ітд триватиме від23квітня до 4травня 2017 року.
Вільними залишаються приблизно4 місця.Приєднайтеся до нас у цій
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяціСічні та Лютому одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Богородиці» «ЧЕРЕЗ
2017 р.наші найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх МАРІЮ ДО ІСУСА» Заохочуємо вас не до однієї поїздки, а до духовної
подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За додатковою інформацією
вас! ―На Многая і Благая літа!‖
звертайтеся до о. Пароха.
---------------------------------------------------------------------------------------є у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього
просимо звертатися до священика.

Новини нашої парафії:
1.Дорогі Парохіяни: У ваших річних конвертах знаходиться
конверт під назвою «Annual Parish Support – Річна Парафіяльна
Пожертва», зібрані кошти будуть використовуватись для прикрас
та потреб в нашому Божому храмі. Просимо ласкаво складати
ваші офіри у сумі 25$ від особи та 50$ від родини на 2017-й рік.
2.Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, з капустою та
з сиром вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для
потреб нашої Церкви.
3. Збірка в місяці лютому:Прибирання церкви:Наступна
добровільна збірка відбудеться19-го лютого.
4.Висловлюємо нашу щиру подяку:
а)п. Т. Ларая, який приготовив для всіх парафіян форми для розлічення
за 2016р.
б)18 – ти парафіянам, які організували виготовлення вареників з
капустою, з картоплею та з сиром у середу 25-го січня 2017р для
розпродажу та для нашого свята.

в) . О. Владичак та її дочці Анастасії, які знайшли час і минулого
тижня розібрали всі ялинки в притворі та в церкві; а також панству
Саміло, які розібрали та забрали Різдв’яну шопку, а після прибрали
церкву. Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
винагородить сторицею.
4. Дорогі Парохіяни: Прошу звернути увагу на засвічування свічок
під час Св. Літургії. Свята Літургія - це безкровна жертва Ісуса
Христа, який знову віддає себе на муки заради нашого спасіння на
горі Голгофті. Пригадаймо що Бог сказав Мойсеєві: Зніми своє взуття
бо місце де ти стоїш святе. Тому з поваги до Богослужіння не
личиться ходити по церкві і перешкаджати іншим у молитві. Просимо
запалювати свічки до або після Богослуження. Дякуємо за
співпрацю.
5. Дорогі Парохіяни: Цього року Різдвяний обід (Просфора)
відбудеться в Неділю 29-го Січня 2017 р.Б. після Сл. Божої
українською мовою, вартістю 25.00 дол. Спонсором свята є обидва
Сестринства. Більша інформація прилучена до нашого вісника.
6. Посвячення домів і молитва в домі на 2017 р. Дорогі
Парафіяни, є звичай у нашому народі, щоб благословляти дім з
Благословенною водою посвяченою на Богоявлення (Свято, яке
нам пригадує Хрещення Іс. Хр. в Ріці Йордані). Якщо ви бажаєте
благословити ваш дім, незалежно чи це є ваш чи знімаєте в аренду,

До вашої уваги:

Тм. 4, 9–15. «Будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові,
вірі й чистоті» Люди багато чують в церкві, особливо від священиків
на проповіді про те, як треба жити, якою мала б бути поведінка і
постава християнина. До того ж, всі ми багато читаємо про те, що
означає бути християнином, і ми з нас свідомі того, де гріх, а де його
не має. Але щоб почати так жити, люди потребують когось, хто
втілював, або втілює це у своєму особистому житті. У народі кажуть,
що краще раз побачити, ніж сім разів почути. Люди потребують, щоб
хтось був втіленням тих християнських чеснот, християнської
постави, яка в теорії може для нас виглядати недосяжною. То ж
люди потребують від кожного з нас, хто називається християнином,
щоб це християнство реалізувалось, ставало видимим у нашому
житті. Будьмо взірцем для кожної людини, яка стрінеться на
нашій життєвій дорозі, будьмо взірцем Христового учня!
Лк. 19, 1-10. «А був там чоловік, Закхей на ім’я; він був головою над
митарями й був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто Він такий, але
не міг із-за народу, бо був малого зросту».

Перед нами відкривається дуже цікава картина. Закхей, який був
головою над митарями, – сьогодні це посада керівника податкової
інспекції, тобто був людиною, відомою в суспільстві, – так
зацікавився Ісусом Христом, що не посоромився вилізти на дерево,
бо не міг Його побачити. Це бажання побачити Спасителя,
відкритість, безпосередність, правдивість зумовили те, що він дуже
швидко сам перемінився і приніс плоди цієї переміни. Проблема
наших стосунків з Богом полягає в тому, що ми часто навіть перед
Ним граємо якусь роль: або праведника, щоб добре виглядати перед
Господом, перед собою, перед іншими, або ж грішника. Бог хоче,
щоб ми постали перед Ним у правді та істині – такими, якими ми є. У
цьому Євангелії бачимо, що відбулася ця зустріч у правді. Найперше
тому, що Господь є правдою, і Закхей постав перед Ним у правді, він
щиро кається: «Якщо когось скривдив, то віддам учетверо, а
половину майна дам убогим». Так само і в нашому житті: якщо ми в
правді стаємо перед Богом, то плоди переміни одразу приходять у
наше життя. Адже правильно будувати своє життя, правдиво
зарадити собі можна лише тоді, коли зустрінемося з Господом.
Зустріч людини з Богом цілковито перемінює її!

Преосв. Венедикт, єпископ Львівський

Третя СторінкаУкраїнська Католицька Церква Св. Родини
Христячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мт. 28:19. Чому в ім'я
Отця? Тому, що Він початок всього. Чому в ім'я Сина? Тому, що Він
Творець створіння. Чому в ім'я Святого Духа? Тому, що Він виконавча
сила всього - Cв.Григорій Нісійський, Про освячення помешкань на

Йордан: Навіщо здійснюються освячення помешкань? З давніхдавен християни намагались максимально повно освятити –
наповнити Божою благодаттю – своє життя. Звісно, в першу чергу
освячували вони себе правильним християнським життям та участю
у Святих Таїнствах Церкви. З іншого боку, через молитву та певні
зовнішні обряди, вони освячували свої речі, в тому числі житло та
предмети побуту. Також віддавна існує традиція, що на свято
Богоявлення, та кілька днів по цьому (до віддання свята), священик з
молитвою відвідує оселі своїх парафіян для того, щоб
поблагословити їх агіасмою – освяченою в день Хрещення
Господнього водою. Освячена в той день Великим Водосвяттям
свята вода є великою християнською святинею, та має особливі
фізичні й духовні властивості. Знаючи це, віруючі люди з великою
радістю хочуть бачити у себе священнослужителів, які молитвою та
окропленням освяченою водою виганяють з оселі злі сили, та
закликають на допомогу Ангела хоронителя.Як слід готуватися до
цього освячення?
До освячення дому та відвідання його священиком, очевидно,
християнину слід готуватися двояким чином: внутрішньо та
зовнішньо. З внутрішнього боку, ми повинні мати щире бажання
запросити в дім не лише священнослужителя, а й того ангелахоронителя, котрий там охоронятиме нас надалі. Маємо розуміти,
що все, що відбуватиметься на наших очах ззовні під час обряду,
має також глибокий духовний, внутрішній зміст. Тому, досвідчені
духівники рекомендують разом з освяченням своєї зовнішньої оселі
– будинку, принагідно приступити до Таїнств Покаяння та Євхаристії,
котрі очищують людину зсередини.Які предмети потрібні для
цього?Для освячення, чи точніше, благословення оселі священиком
в період Йорданських свят з боку парафіян не потрібно нічого
особливого. Однак, їм належить заздалегідь привести в належний
стан, старанно прибрати всі приміщення, які планується
окроплювати освяченою водою.
Чим відрізняється йорданські освячення від освячення нового
будинку (майна, новопридбаного транспортного засобу і т. д.)?З
точки зору богослов’я обряд звершений священиком під час
Йорданських свят краще буде назвати не освяченням, а
благословенням раніше освяченого дому. Повний чин освячення
дому звершується після побудови чи вагомого ремонту оселі.
Чи слід все згадане освячувати (чи це на розсуд
власника)?Католицькі священнослужителі – це не поганські
шамани. Все, що вони з молитвою звершують, має значення лише
тому, що молитва діє не сама по собі, а тільки в міру духовного росту
та її наближення до Бога тієї людини, за яку вони моляться.Для
того, щоб «благодать подіяла» не обов’язково виливати на голову
людини ціле відро води – достатньо буде лише кілька її крапель.
Також не обов’язково, і навіть не завжди доцільно, окроплювати ті
приміщення та предмети, які не мають очевидного духовного
значення, або можуть використовуватися з гріховними мотивами.
Так, скажімо, освячувати школу чи стадіон допустимо, а магазин де
продають тютюн та горілку – гріховно. Основна мета освячення – це
не покращення фізичного чи фінансового стану людини, чи якихось
інших її зовнішніх ознак і атрибутів. Основна ціль молитви та
церковного благословення – турбота про спасіння душі. Всі інші речі,
про які ми часто мріємо, це лише один з можливих наслідків нашого
духовного благополуччя.Благословення священиком оселі під час
Йорданських свят – чудове духовне підбадьорення людині на її
шляху до Божого Царства. Саме Його й навчав Господь шукати
перше всього іншого, при цьому нагадуючи, що все інше – їй
додасться. (Мт.6:33).

м. Ліненгурст, НЙ 11757
Йорданська вода лікує і не має терміну придатності
Традиційно на Богоявлення, 19 січня, відбувається освячення води.
Християни вірять – від цього вона стає живою і не губить свої цілющі
властивості, аж поки її всю не споживуть. Чи так це насправді та чим
це пояснити –цікавився у фахівців.Загалом про особливі якості води
йдеться ще в Старому Завіті. Так, про неї говориться як про джерело
життя. Крім того, вода спалює гріхи і рятує життя людині. Не дарма ж
без неї жоден із нас не може обійтися. «Якщо ж говорити про живу
воду, то вона добре описана в книзі Левіт. Вона омиває від гріха, від
будь-якої чоловічої чи жіночої нечистоти. Від самого початку світу
вода є джерелом позитивної енергетики і дає життя не тільки тілу,
але й душі».Що ж до йорданської води, в якій хрестився Христос, то
вона, якраз, і має всі ті властивості «живої води». Й для цього, як
пояснює священик, зовсім не обов’язково їхати в Єрусалим.
Головне, аби під час освячення було строго витримано процедуру. А
вона складається з трьох етапів – трисвічника, що символізує Святу
Трійцю; благословення води рукою священика (в знак Божої
присутності); та занурення в неї хреста (символ хрещення в Йордані
Ісуса Христа). Він бажано повинен бути срібним. Адже вважається,
що цей метал очищає воду.«Саме ця вода, а не та, яку приносять до
храму із собою, має нестися додому і тільки нею священик повинен
кропити людей. Йорданська вода ж насправді цілюща. Вона не має
терміну придатності – не псується і не цвіте. Малим дітям бажано
давати її пити кожного дня. Особливо, якщо є переляк або безсоння.
І ви побачите – дитина стане здоровою. Що ж до освячення води в
інші дні – на Маковея, або ж на відпустові свята – то завдяки
відповідній молитві, яку кілька разів повторює священик, просячи їй
йорданської сили, вона отримує ті ж якості, що й на Водохреща.

Про задушні дніСвята Церква як Містичне Христове Тіло
об’єднує всіх охрещених вірних чи вони ще тут на землі, чи вже у
славі в небі або чи ще може покутують за свої провини в
чистилищі. Тому говоримо про Церкву воюючу, прославлену й
терплячу. Усіх членів цієї троякої Церкви пов’язує та сама любов
Господа Бога і ближнього. Ту взаємну злуку всіх вірних на землі,
святих у небі й душ у чистилищі ми називаємо сопричастям
святих. Вона полягає в тому, що святі в небі своїм заступництвом
перед Богом можуть помагати й помагають нам на землі й душам
у чистилищі. А ці знов можуть молитися за нас, але не можуть
собі допомогти, бо час їхніх заслуг уже скінчився. Зате ми
можемо їм допомогти своїми молитвами, добрими ділами а
передусім жертвою святої Літургії.І якраз на науці святої віри про
сопричастя святих основується прадавня практика Церкви, щоб
молитися за тих, які відійшли до вічности. Про цю практику
Другий Ватиканський Собор у Догматичній Конституції про Церкву
каже: "Признаючи вповні цю спільноту цілого Містичного Тіла
Ісуса Христа, Церква на землі від самих початків християнської
релігії плекала пам’ять померлих з великою побожністю” (§
50).Хоч Церква у своїх щоденних молитвах і богослуженнях
пам’ятає про душі померлих, все-таки вона, як добра мати, у часі
церковного року призначає ще окремі дні для поминання й
молитви за померлих. Ці дні називаємо задушними, або
поминальними.ПОМИНАЛЬНІСУБОТИ1. Субота — день
молитви за померлихУ нашому церковному календарі не тільки
кожний день у році присвячений якомусь празнику чи святому,
але й кожний день тижня має свого покровителя.У понеділок
свята Церква почитає ангельські хори, які в небі посідають перше
місце після Пресвятої Богородиці. Вівторок присвячений святому
Йоанові Хрестителеві, бо він є символом усіх пророків. У середу
пригадуємо зраду Ісуса Христа і початок Його страстей та
віддаємо честь Животворящому хресту, на якому помер наш
Спаситель. У четвер почитаємо святих апостолів і святого о.

Миколая. У п’ятницю віддаємо поклін Христовим мукам і його
смерти на хресті.У суботу Господь Бог відпочивав після
створення світу, і в суботу Ісус Христос спочив у гробі, спасши
людський рід; отже, субота стала символом вічного спочинку і
щастя в Бозі. Тому Церква присвятила суботу Всім святим, що
відійшли до вічности, але ще не ввійшли у вічний і блаженний
відпочинок зі святими в небі. Богородиця не має окремого дня в
тижні, тому що кожного дня тижня Церква величає її у своїх
богослуженнях. Три дні в тижні (середа, п’ятниця і неділя) поособливому прославляють Пречисту Діву Марію у зв’язку з
муками, смертю і воскресенням Ісуса Христа, у чому вона брала
активну участь.2. М’ясопусна суботаКрім згадування про
померлих у кожну суботу тижня, маємо ще в нашому церковному
році деякі суботи, церковні богослужби яких уповні присвячені
молитвам і поминанню померлих. Ті суботи звемо задушними,
або поминальними. До них належить субота перед М’ясопусною
неділею, друга, третя і четверта субота Великого посту та перед
Зеленими святами.М’ясопусна неділя згадує день Страшного
Суду. І тому в суботу перед тим молимося "за всіх від віків
померлих християн”, себто за всіх тих, які коли-небудь і денебудь померли або згинули, про кого, може, ніхто ніколи не
молиться, щоб усі вони могли стати на Страшному Суді по
правиці вічного Судді.3. Друга, третя і четверта суботи
Великого постуВеликий піст — це не тільки час посту й покути,
але й молитов за померлих. З цією метою виділено три суботи в
пості. У часі Великого посту свята Літургія правиться тільки в
суботу й неділю, а в инші дні правиться Літургія Передосвячених
Дарів. Щоб померлі не залишилися без ласк і заслуг святої
Літургії, то суботу в пості призначено на осібне поминання
померлих.4. Зеленосвяточна суботаЗіслання Святого Духа 50го дня після Воскресення було завершенням справи відкуплення
людського роду. Тому свята Церква, бажаючи, щоб і померлі
були учасниками дарів відкуплення, у цю суботу поминає всіх від
віків спочилих християн. Студитський монаший устав, написаний
близько 980 року в студитському монастирі в Константинополі,
подає, що в М’ясопусну й Зелену суботи всі монахи йшли на
цвинтар молитися за померлих монахів.5. Димитрієва суботаУ
требнику митрополита Петра Могили сказано ще про поминання
померлих у суботу перед празником святого великомученика
Димитрія. Та це поминання не є традицією ані Східної Церкви, ані
нашого українського народу. Цей звичай прийшов до нас від
московської Церкви. Підставою для поминань у цю суботу стала
перемога великого князя Димитрія Івановича Донського над
татарським ханом Мамаєм 8 вересня 1380 року на Куликовому
Полі. Князь Димитрій Донський (1362-1389) після перемоги
наказав щорічно поминати воїнів, які полягли в тій битві. З часом
почали поминати не лише воїнів, а днем поминання стала субота
перед святим Димитрієм, мабуть, тому, що сам святий був
воїном.ІНШІ ПОМИНАЛЬНІ ДНІ: Третини; Дев’ятини;
Сороковини: Східна Церква має прадавній звичай поминати
померлих 3-го, 9-го і 40-го дня після смерти, тому і ці дні звуться
третини, дев’ятини й сорочини або чотиридесятини. Ті поминання
сягають апостольських часів. Посна Тріодь у синаксарі (духовній
науці) на М’ясопусну суботу пояснює, чому якраз у згадані дні
поминаємо померлих: "Творимо третини, бо третього дня
змінюється обличчя покійника, дев’ятини, бо 9-го дня
розкладається усе тіло, крім серця, а сорочини, бо 40-го дня
розкладається і серце”.У требнику Петра Могили говориться і про
духовне значення тих поминальних днів: "Поминання 3-го дня

означає, що померлий вірив у Христа, Який воскрес 3-го дня, а
також і те, що померлий зберіг три богословські чесноти: віру,
надію і любов. Поминанням 9-го дня просимо Господа Бога, щоб
через заступництво небесних ангельських хорів упокоїв
померлого зі святими на місці грішних ангелів. Поминання 40-го
дня на спомин 40-денного Христового посту й 40-го його
перебування на землі по своєму воскресенні, а також на спомин
40-го посту Мойсея і пророка Іллі”.Вищеназвані поминання
називаються також сорокоустами. Слово "сорокоуст” дослівно
означає: сорок уст, себто моління 40 устами чи священиками.
Вірні, щоб гідно пом’янути своїх померлих членів родини у 3-ій, 9ий чи 40-ий день смерти, давали на відправи до великих церковсоборів, де було багато священиків, щоб у відправах в один день
брало участь 40 священиків. Багатші замовляли сорокоусти не
тільки в 40 церквах рівночасно, але й через 40 днів, тобто сорок
разів по сорок. У часі сорокоустів читають диптихи, тобто списки
померлих. Тепер звемо сорокоустами окремі моління за
померлих під час Великого посту.Колись давніше у нас був
звичай при відправі парастасу чи панахиди ставити в церкві на
тетраподі посудину з коливом. Коливо — грецьке слово, означає
кутя, або варена пшениця з медом. Пшениця означає, що тіло
померлого колись воскресне, подібно як зернятко пшениці,
посіяне в землю, на якийсь час наче завмирає, а відтак сходить і
плід приносить. Солодкість меду є символом вічної радости і
щастя в небі. Разом із кутею ставлять також три хліби, що мали б
означати жертву для померлих. Цю практику схвалює і
рекомендує Львівський Синод з 1891 року. (Титул XII, Гл. 1, §2).2.
Роковини смерти й похоронуВиявом нашої любови до тих, що
відійшли до вічности, є також наші моління в роковини їхньої
смерти чи похорону. Це похвальний християнський звичай у
роковини давати на відправу святої Літургії, парастасу чи
панахиди. Так ми засвідчуємо нашу любов до дорогих нам
померлих і нашу вдячність їм.3. День після празника
храмуЛьвівський Синод зазначає, що це звичай нашої Церкви —
наступного дня після празника храму правити святу Літургію і чин
за померлих. Якщо б той день випав тоді, коли не можна правити
Літургії за померлих, то це поминання треба перенести на инший
найближчий день (Титул XII, Гл. І).4.Проводи на цвинтар у
воскресному часі: У нашого народу був гарний звичай другого
або третього для Великодніх свят або також у Томину неділю йти
з процесією на цвинтар і там, на гробах, ставити хліби та правити
панахиди. Ця практика має символічне значення: живі в часі
воскреснім ідуть до померлих, щоб поділитися з ними радістю
Христового Воскресення.5. Зеленосвяточні поминки на гробах
героївУ новіших часах на землях Галицької України був звичай
іти на Зелені свята з процесією на могили тих, які віддали своє
життя за Рідний Край, і там правити панахиди за спокій їхніх
душ.КОНДАК ПОМЕРЛИМ:Зі святими упокій, Христе, душі рабів
Твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання але життя
безконечне.

