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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя, 8-го Квітня, 2018р. НЕДІЛЯ ПАСХИ. ВОСКРЕСІННЯ
ХРИСТОВЕ. ВЕЛИКДЕНЬ. Собор архангела Гавриїла.

Святковий Глас: Апостол: до Євреїв 2:11-18. / Євангеліє: Івана 12:1 – 18.
6:00 год. ранку – Забирання Плащаниці ( Надгробне)
6:20 год. ранку – Пасхальна Процесія – Воскресіння Христове
6:45 год. ранку – Воскресна Утрення
7:30 год. ранку – Св. Літургія – укр. мовою.
Після Св. Літургії: цілування Христа та Мировання відбудеться в
Церкві, а посвячення пасхальної їжі, якщо погода нам дозволить
відбудеться надворі.
10:30 год. ранку – Св. Літургія - анг. мовою.
Вічне світло: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Благословення для Наталії, зам. Родина.

Увага: Тиждень загальниці.
Світлий Понеділок, 9-го Квітня, 2018. Св. Матрони, що в Солуні.
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк
Світлий Вівторок, 10-го Квітня, 2018. Прп. Іларіона Нового. Св.
Стефана, чудотворця.

9:00 год. ранку – Боже Благословення для Віталія, Володимира та
Наталії, зам. Родина
Світла Середа, 11-го Квітня, 2018. Прп. Марка, єп. Аретусійського, і
Кирила диякона, і ін., що з ним при Юліяні-мучителеві постраждали.

9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.

8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
Світлий Четвер, 12-го Квітня, 2018. Прп. Йоана Ліствичника.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Віталія, Володимира та
Наталії, зам. Родина
Світла П`ятниця, 13-го Квітня, 2018 р. Прп. Іпатія, єп. Гангрського.
9:00 год. ранку – (Спеціальна інтенція) -  За всі потребуючі
душі у Чистилищі, зам. Марія Ґалилуйко (3)
Світла Субота, 14-го Квітня, 2018 р. Прп. Марії Єгипетської.
5:15 год. по обіді –  Глорія Толопка/Панахида/, зам. Петро Томео
6:00 год. вечора – Вечірня – анг. мовою.

Томина Неділя, 15-го Квітня, 2018р. Прп. Тита, чудотворця.
9:00 год. ранку –(Боже Благословення для Івана та Дебри-Анни
Томео, зам. Петро Томео) – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян– 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
Web Page: www.holyfamilyucc.com

April 8, 2018 / Квітень 8, 2018

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
відбути передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Детальніша інформація на фейсбуці:
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу
з 1:30 – 2:15год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 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 4- го
травня 2018р. і розпочнеться о 8:15 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 (22 – го квітня 2018 р о 12:00 год
дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
12:00 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.
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
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Які
було передано
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне для потреб нашого храму.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $285, Тетрапод/лоза: $200, Вареники: $180, Велика П’ятниця: $55,
Плащаниця: $277, Річний внесок: $150, Свята: $20, Церква в Потребі: $7,
Пожертва: $50, Квіти: $75, Великдень: $2,875.00, Реклама до вісника: $300,
Місячна пожертва на іпотеку - $937, Недільна пожертва – $873, Разом - $6,284.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулих неділь 1 – го квітня 2018 р.

“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 квітні 2018 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”

Ґ. п. Михайло та п. Ольга Качмар, які нещодавно приїхали з України і
придбали 500 різних образочків, щоб роздати нашим вірянам для
пам’ятки і захорони у духовному житті.
Д. п-ву Славомиру і Олені Саміло, які обміняли обруси і приготовили
наш храм до недільного Богослужіння у Пасхальний час. А також

п. Галина Саміло, спекла Артос для Пасхальних Літургійних
Відправ згідно обидвох календарів. Нехай Бог Поблагословить усіх
волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.

5. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
листопаднього “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
6. Дорогі Парохіяни: Якщо хтось із вас бажає отримувати Церковний

вісник електронною поштою, чи будь яку інформацію з життя нашої
Церкви, будь- ласка подайте нам ім`я вашої електронної почти, щоб ми
могли надсилати вам вісники.
Новини нашої парафії:
7. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними
1. Поминальні пожертви: На прохання покійної Ґлорії Толопка в її
храмами Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року.
пам’ять відкрито рахунок для зібрання коштів для побудови дзвіниці при Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі,
нашому храмі. Наш храм отримав пожертви від наступних жертводавців: «Стопами Святих» «В СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА
панство Дональдц 100 дол. Спільна сума пожертв $2,575.00.
ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не до однієї поїздки, а до
2. Ми робитимемо вареники з м’ясом, з сиром та з картоплею духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За додатковою
для розпродажу у четвер, 12 квітня, 2018, починаючи о 7:00 год. інформацією звертайтеся до о. Пароха.
вечора. Просимо всіх парафіян до співпраці.
До вашої уваги: Літургійні зауваги:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Майбутні події:
а. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
вівторок, (перенесено на) 10 квітня ц. р. о 7:15 год. вечора.
Запрошуються всі парафіяни, які бажають брати більш активну
участь у житті своєї парафії. Обговорюватиметься також підготовка
до цьогорічного Парафіяльного фестивалю.
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
неділю 15 квітня 2018 р.Б.
в. СВЯЧЕНЕ: На Томину Неділю (юліанський календар), 15 квітня,
2018 р., наша парафія запрошує всіх на Пасхальний обід (Свячене)
після обидвох Св. Літургій у церковній залі. Додаткова інформація
прилучена до нашого вісника.
г. Наша парохія організовує 9-го та 10 – го Червня 2018р 2-ий

Цей період великого святкування та радості відзначаємо:
- Пасхальним Привітом: «Христос Воскрес! Воістину
Воскрес!» протягом сорока днів до Вознесіння Господнього.
- Не клякаємо на коліна і не робимо поклони під час
Богослужень аж до П’ятидесятниці.
- Пасхальний тропар: «Христос Воскрес із мертвих» співаємо
перед початком та в кінці всіх відправ.
- Молитва «Царю Небесний» не відмовляється до
Вознесіння, тільки замінюється тропарем Пасхи.
Воскресіння Христове є найбільша світова подія, тому
християни і замінили ним святкування старозавітньої суботи.
Свято Воскресіння Христового є "свято з усіх свят, торжество з
торжеств, єдиний суботи Цар і Господь". Воскресіння –
Український Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
торжество, сенс і основа нашої християнської віри. "Якщо і
інформація прилучена до нашого вісникa.
Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
ваша" (1 Кор. 15, 14), говорить апостол Христів. Якби не було
А. п. Мартину Сміт, який багаторазово прилучив свої зусилля у
Воскресіння Христового, то не тільки не було б і християнства,
багатьох необхідних роботах при нашому храмі. А також п-ву
але й сама віра у Бога, в силу добра і зла була б підірвана, був би
Мартину і Сільвії Сміт, котрі стали спонсорами 12 ілюстрованих
Біблій для дітей, які отримають цього року Урочисте Святе Причастя. втрачений сенс життя. Якби умертвлений Христос не воскрес, то
Б. Всім тим нашим парохіянам та друзям, які добровільно
не тільки не було б нікому спасіння через Нього, – бо смерть і
прилучилися з пожертвами для зібрання коштів для притулку в
безсилля кому ж можуть надати допомогу? – але не було б в
Україні, а особливо: п. Адрій Стишин - 500 дол., панство Нейман – 20 історії гіршого торжества і більш злої насмішки зла над добром і
дол. Всього разом було зібрано 1,690 дол. У скорому часі будуть
диявола над усім світом світлого й ідеального, як у дні Голгофи і
готуватися пачки для пересилки в сиротинці в Старому Роздолі,
взагалі усього земного життя Господа Ісуса Христа. І не було б
Дрогобичі, а також в інші притулки. Також всім тим нашим
сильнішого і невідворотнішого мотиву до безпросвітного відчаю,
парохіянам, які принесли дитячий одяг, взуття і тощо для цієї акції. бо якщо і цей Праведник виявився безсилим, якщо така
В. Управа Церкви Св. Родини хоче щиро всім вам подякувати за
Найвеличніша Особистість зникла в безодні небуття, то нам,
вашу щедрість та доброту з нагоди Великодних свят (Григоріанського
кожному, чого сподіватися, до чого готуватись? І чи не було б тоді
календаря). Було пожертвувано 2,875.00 дол.
й справді життя людське лише "безглуздим і дурним
Г. жінкам із Сестринства св. Вервиці, які у вівторок минулого тижня
жартом"(Лермонтов), або, за влучним висловом великого
продовжували випікати паски для продажу. Дякуємо за працю і
старання п. М. Готра, п. Н. Попович, . А. Максимовій, п. Л. Попович, письменника-християнина Достоєвського – "дияволовим
водевілем", грою?
п. Н. Попович, а також один раз прилучились до допомоги

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Деякі люди святкують Великдень з писанками, з кошичками
наповненими усілякою доброю поживою, із смачними солодощами.
Інші святкують Великдень, одягаючи новий одяг і збираючись у
колі рідних на традиційний обід. Наша Церква повинна бути
переповнена людьми, які святкують, прославляючи Боже безмежне
милосердя і вічну перемогу Ісуса над гріхом. Ми святкуємо разом,
співаючи: “Христос Воскрес!” та відповідаючи: “Воістину Воскрес!”
Все це вказує на те, що ми віримо, що минув час посту і гріха, а
нове і чудове життя починається тут. І ті, хто брав повну участь
у Пості, та у святкуваннях Святого тижня глибоко
відчуватимуть значення нашого “Христос Воскрес!” та
співатимуть це з щирістю і правдою.
Великодня Сповідь та Св. Причастя
“Сину Божий, прийми мене сьогодні учасником Твоєї тайної
Вечері...” (Молитва перед Св. Присчастям). Наше духовне
приготування до славного Празника Христового Воскресення ми
завершуємо прийняттям Св. Таїн Сповіді і Євхаристії. Ці дві Тайни є
надзвичайно важливі у житті Церкви та її вірних, оскільки, вони є
центром духовного життя та засобом досягнення святості. У
Требнику Київського Митрополита Петра Могили (+1647), який був
виданий у 1646 році зазначається, що всі душпастирі зобов’язані
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
пригадувати своїм вірним, починаючи із Сиропусної неділі та
Дорогі Парафіяни!
першого тижня Великого Посту, сповідатися двічі: на початку Посту
та на завершення Посту та приймати Св. Причастя. Для частого
З нагоди Світлого Празника Воскресіння Христового,
прийняття Св. Причастя, Церква не зобов’язує до прийняття Тайни
прошу прийняти мої найщиріші побажання.
Покаяння кожного разу, даючи право приймати Причастя кожного
Нехай Радіє Ваша Родина, як раділи Св. Апостоли, коли
разу, крім випадку здійснення якогось смертного гріха. Повсякденні
побачили нашого Воскреслого Господа Ісуса Христа. Св. Апостол
Павло так пише у першому послані до Коринтян: “Алеж Христос таки гріхи не є перешкодою до прийняття Причастя. Фактично можна
приймати Св. Причастя щоденно, сповідаючись із гріхів кожного
справді воскрес із мертвих, первісток померлих. Бо тому, що через
місяця. Св. Євхаристія є найважливішою Тайною, тому що у цій
чоловіка смерть, через чоловіка й воскресіння мертвих. Як в Адамі
Тайні, під видами хліба і вина є присутній живий Христос, наш
всі вмирають, так у Христі й оживуть всі. (І Кор. 15:20 – 23).
Спаситель і Господь.
Воскресіння Христове є основа нашої релігії. Через смерть і
Воскресіння Нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, ми Можемо
Про Воскресіння Христове: Перше питання: як можна сказати, що
надіятися на наше спасіння.
Воскреслий Христос переміг смерть, коли людина продовжує
В надії, що всі будуть приймати участь у Відправах
помирати? Той, хто приходить у цей світ з лона матері, залишить
Страстного Тиждня і у Великодніх Богослуженнях, бажаю Вам
його через смерть та гріб. Це – закон. Лише смерть для нас, які
кріпкого здоров`я і Божого Благословення. Нехай Воскреслий
помираємо в Христі, не є більше темним адом, але народженням до
Христос наповнює ваші серця своєю любов’ю!
нового життя та поверненням до місця, яке приготував Бог для тих,
З вами у Христі, о. Олвіян М. Попович
хто помер в його благодаті. Гріб вже не є для нас вічною темрявою,
P.S. Щиро дякуємо за вашу щедрість та доброту з нагоди
але входом, при якому ангели чекають нас. Для тих, хто любить
Великодних свят.
живого Бога, гріб став лише перешкодою для Його присутності, і ця
присутність є такою слабкою, як павутинка. Апостол Павло каже:
Празник Христового Воскресення
“Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в «Бо, Христос є для мене, щоб я жив...(Филип. 1:21). Як Господь не
переміг смерть, коли смерть в Його присутності не є видимою? Гріб
гробах життя дарував”. (Тропар Воскресінння)
не є більше глибоким адом, тому що Він наповнив його Собою, а ні
Центральним празником з усіх празників Літургійного Року є празник
гріб не є темрявою більше, бо від нього ми починаємо, а не
Воскресіння Христового. Воскресіння Ісуса Христа є найбільшим
закінчуємо, а ні не є вічною батьківщиною, але дверями до вічності.
доказом Його божества. Третього дня після Його смерті Христос
Різниця між смертю перед Воскресінням Христовим та після нього є
воскрес. Ця подія з життя Ісуса є основою нашої віри. Яке б значення
подібна до різниці між страшним вогнищем та полум’ям свічки.
мала б наука Ісуса, якщо б Він не воскрес? “Якщо б не воскрес
Христова перемога є фундаментальна і, тому через Нього, “смерть
Христос, то даремною була б наша віра і наша проповідь, – читаємо
переможено” (! Кор. 15:54). Друге питання: як можна казати, що
у посланні Св. Павла, - але Христос воскрес із мертвих, будучи
Воскреслий Христос переміг смерть, коли людина все ще грішить?
першим із тих, хто уснули”. (1 Кор. 15, 14-20). З цієї причини, правда
Господь справді переміг гріх, своїм безгрішним зачаттям і
про воскресіння та християнство є нерозривні. Воскресіння Христа є
народженням, своїм чистим і безгрішним життям на землі, своїми
запорукою нашого власного воскресіння у вічності. Так як Христос
терпіннями на хресті, своєю праведністю, і врешті-решт своїм
воскрес, так і ми воскреснемо до вічного життя. Сам Христос
Воскресінням. Він став ліком проти гріха. Той, хто зранений гріхом,
запевнив нас у цьому, кажучи: “Приходить час, коли всі, що в гробах
може бути зцілений Христом. Той, хто не хоче грішити більше, лише
почують голос Сина Божого...І я воскрешу їх останнього дня”. (Ів.
з Христовою допомогою може це здійснити. Коли люди винайшли
5:28; 6:40). “Це день, що його сотворив Господь, радіймо і
ліки проти зубного болю, різних хворіб, то сказали собі, що
веселімся в нім”. (Прокімен Празника)
перемогли їх. Адже віднайдення засобу супроти хвороби, означає

перемога цієї хвороби. Христос є найбільшим лікарем всієї людської
історії, бо Він подає лік для найважчої хвороби, гріха, а гріх породжує
душевні та тілесні болі. Він, Воскреслий та Живий є Сам Ліком
супроти хвороби гріха. Якщо людина, навіть сьогодні, грішить і через
це деградує; це не означає, що Христос не пеміг гріх, але людина не
використала цього ліку для смертельної недуги, тобто вона, ця
людина ще не знає Христа, який є ліком, або, знаючи Його не
достатньо співпрацює з Його благодаттю. Історія свідчить, що
зцілення отримали ті, хто користувався цим ліком. Знаючи нашу
неміч, Христос призначив цей лік для споживання вірних під видами
хліба і вина.Чоловіколюбець зробив це з любові до людей, щоб
уможливити їхній підхід до життєдайних ліків супроти гріха та
руйнації спричиненої гріхом. ”Хто їсть моє Тіло і п’є мою Кров, у Мені
перебуває, а я в Ньому” (Ів. 6;56-57). Живучи в грісі, втрачається
життя. Однак, живучи в Господі, наповнюємося життям все більше і
більше, так що вже не має місця смерті. Наскільки більше стає життя,
настільки менше місця залишається смерті. Гіркий присмак гріха
замінює радісна та солодка пиисутність Христа-Переможця.
Блаженні ті, хто скуштували таємницю у своєму житті. Вони
називатимуться синами світла та дітьми благодаті. Коли вони
перейдуть з цього життя, це подібно, як вихід з госпіталю, вже більше
не будуть хворими, але уздоровленими ліком безсмертя.
Скільки бачили Воскреслого Христа? Протягом сорока днів
Христос рідко з’являвся лише поодиноким учням, звичайно в
присутності багатьох, доводячи пр своє Воскресіння фізичного тіла
(коли вони торкалися його ран та бачили Його, як споживав їжу). Із
Нового Завіту, ми добре знаємо, що понад п’ятьсот людей бачили
Його, і вже не було суперечок щодо Його появи.
Коли вони бачили Воскреслого Христа? Цікаво, що появи
Воскреслого відбувалися під час дня, після обіду, або під вечір.
Ніколи це не відбувалося вночі, щоб не переплутати це із сном.
Звичаї Великодня
Празник Христового Воскресіння багатий на величні богослуження,
гарні співи, глибоко-символічні обряди але і на гарні церковнообрядові народні звичаї. Воскресні торжества починаються обходом
довкола церкви в супроводі дзвонів. Цей обхід є символом ходу
жінок-мироносиць в неділю рано до Господнього гробу. Великодний
привіт “Христос воскрес!” перший раз вийшов з уст ангела до жінокмироносиць при Господньому гробі. Цей радісний привіт уже сотні
років гомонить у нашому народі впродовж цілого пасхального часу,
ним ми висловлюємо велику радість і визнаємо нашу віру в Христове
воскресіння. Улюбленим звичаєм у нашому народі є звичай
благословення їжі. Благословення їжі відбувається урочисто після св.
Літургії на церковному подвір’ї. З благословенням великодніх пасок
пов’язано благословення наших писанок і крашанок. Їхнє походження
є дуже давнє. У стародавних народів був звичай, щоб перед високою
особою не з’являтися перший раз без якогось дару. Передання каже,
що Марія Магдалина, проповідуючи Христову науку зайшла у двір
римського цісаря Тиверія, подарувала йому червону крашанку,
привітавши його словами: “Христос Воскрес!” і з цього моменту
почала свою проповідь. За її прикладом пішли інші християни і
почали в день празника Пасхи обдаровувати себе взаємно
крашанками чи писанками. Особливим виявом великодньої радості
по наших селах та містах були гаївки. В деяких місцевостях України
був звичай, що на Великдень родина йшла на цвинтар, на могили
своїх рідних, щоб поділитися з ними великодньою радістю та
привітати великодним привітом. Ці звичаї є багатим релігійним
скарбом, бо вони нам говорять про глибоку віру, любов до свого
обряду, традиції та про високу культуру духа нашого народу.

Празник Христового Воскресення
“Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в
гробах життя дарував”.
(Тропар Воскресінння)
Центральним празником з усіх празників Літургійного Року є празник
Воскресіння Христового. Воскресіння Ісуса Христа є найбільшим
доказом Його божества. Третього дня після Його смерті Христос
воскрес. Ця подія з життя Ісуса є основою нашої віри. Яке б значення
мала б наука Ісуса, якщо б Він не воскрес? “Якщо б не воскрес
Христос, то даремною була б наша віра і наша проповідь, – читаємо
у посланні Св. Павла, - але Христос воскрес із мертвих, будучи
першим із тих, хто уснули”. (1 Кор. 15, 14-20). З цієї причини, правда
про воскресіння та християнство є нерозривні. Воскресіння Христа є
запорукою нашого власного воскресіння у вічності. Так як Христос
воскрес, так і ми воскреснемо до вічного життя. Сам Христос
запевнив нас у цьому, кажучи: “Приходить час, коли всі, що в гробах
почують голос Сина Божого...І я воскрешу їх останнього дня”. (Ів.
5:28; 6:40). “Це день, що його cотворив Господь, радіймо і веселімся
в нім”. (Прокімен Празника).
Молитва на Святу Пасху: Воскресення Христове бачивши,
поклонімся святому Господу, Ісусу, єдиному безгрішному. , Хресту
Твоєму поклоняємося, Христе, і святеє Воскресення Твоє оспівуємо і
славимо. Ти бо єси Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім’я Твоє
іменуємо. Прийдіть, усі вірні, поклонімся святому Христовому
воскресенню, ось бо прийшла через хрест радість усьому світові.
Повсякчас благословляючи Господа, оспівуємо воскресення його, бо,
перетерпівши розп’яття, він смертю смерть розрушив.
Христове Воскресення — це певна запорука нашого воскресення
для щасливого вічного життя. Як Христос воскрес, так і ми колись
воскреснемо для нового світлого й вічного життя. Сам Христос
запевняє нас: "Бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос Його
[Сина Божого] вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресення
життя. А ті, що зло чинили, — воскреснуть на суд... Така бо воля
мого Отця, щоб кожен, хто Сина бачить і вірує в Нього, жив життям
вічним і щоб я воскресив його останнього дня" (Йо. 5, 28-29 і 6, 40.
Божественна Літургія: ..продовження з попереднього вісника....
2. 2. Літургія оголошених : Оголошені – це ті віруючі, які тільки іще
готуються до обряду хрещення, нехрещені. В давні часи такі
новонавернені, які щойно стали на шлях катехізації, оголошення
:(“катехізація” – від грецького оголошення, усне
повчання, настанова – виклад основ християнського віровчення),
тільки-но приступили до ознайомлення з основами віри, з азами
Божественного Вчення, допускалися лише на вступну частину
Літургії. Звідси й назва: Літургія оголошених. Літургія оголошених
починається виголосом диякона: “Благослови, Владико!..”
Священик бере Святе Євангеліє, творить ним знак хреста, і
виголошує: “Благословенне Царство Отця, і Сина, і Святого Духа
нині, і повсякчас, і навіки вічні”. Хор і всі люди ніби підтверджують
це благословення, співаючи – “Амінь”, що означає “дійсно так, так є,
нехай буде так”. І звучить велика, або ж мирна єктенія (“єктенія”
грецькою – старанне моління): “З миром Господу помолімось...”
В ній диякон, піднявши руку свою з орарем – довгою широкою
стрічкою, що знаменує собою Благодать, яку він отримав у Таїнстві
священства, а також ангельські крила для служіння Богові (орар
носиться дияконом на лівому плечі, поверх стихаря – довгого, без
розрізу спереду і ззаду парчевого одягу з отвором для голови і
широкими рукавами, символом чистоти душі, яку повинні зберігати
особи священного сану), – закликає вірних до молитви за мир з Неба
і спасіння душ наших, за мир всього світу, за добрий стан святих
Божих церков і за з’єднання всіх.
.....далі буде.....

