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Неділя, 1-го Квітня, 2018р. Неділя квітна. ВХІД ГОСПОДНІЙ В
ЄРУСАЛИМ. Свв. мчч. Хрисанта і Дарії.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:30 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.

Глас 1: Апостол: до Євреїв 9:11-14. / Євангеліє: Марка 10:32 – 45.
Увага: Літургія св. Василія Великого.
9:00 год. ранку – (Боже Благословення для Ореста, Ненсі, Андрія,
Кристофера та усієї родини, зам. Родина) – анг. мовою.

- Після Служби Божої роздача Лози та Мировання

душі у Чистилищі, зам. Марія Ґалилуйко (2)
Середа, 28-го Березня, 2018. Св. мч. Агапія і з ним шести мучеників.
9:00 год. ранку – Хресна Дорога – анг. мовою.

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.

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
10:30 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
передподружні науки.
Вічне світло: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35). Детальніша
Благословення для Родини Москалюк, зам. Надія Москалюк інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
3:00 год. по обіді відбудеться молитовна проща до Mother of 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.
Island на відправу Хрестної Дороги в Морічес, так як
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
минулого року (якщо нам погода не дозволить, тоді
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
відправа служитиметься у нашій Церкві) - (з`їзд 61-ий)
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будьПонеділок, 26-го Березня, 2018. Перенесення мощів св. Никифора, патр.
який час.
Царгородського.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
9:00 год. ранку – Акафист до Страстей Христових
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 6- го квітня 2018р. і
розпочнеться о 8:30 годині вечора.
7:00 год. вечора – (Спеціальна інтенція) Боже Благословення Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8
для членів Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 –
Вівторок, 27-го Березня, 2018. Прп. Венедикта.
10:00 год. ранку – Панахида в память пок.  Єпископа Сотира Ортинського 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі
7:00 год. вечора – (Спеціальна інтенція) -  За всі потребуючі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.

10:00 год. ранку – Панахида в память пок.  Єпископа Ярослава Ґабро

7:00 год. вечора – Хресна Дорога - укр. мовою.
8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою
Четвер, 29-го Березня, 2018. Свв. мчч. Савина й Папи.

Єрусалимського.

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.

11:00 год. ранку – Св. Літургія
6:00 год. вечора – Вечірня.

Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

11:00 год. ранку – Св. Літургія
П`ятниця, 30-го Березня, 2018 р. Прп. Олексія, чоловіка Божого.
9:00 год. ранку – Царські часи – анг. мовою.
Субота Лазарева, 31-го Березня, 2018 р. Св. Кирила, архиєп.

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

Недільна Пожертва, 11 березня, 2018 р.
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: $115, Тетрапод: $10, Кава: $155, Вічне світло: $15, Квіти: $125,
Різне: $20, Повернення: $15, Поменальні пожертви: $50,
Місячна пожертва на іпотеку - $280.00, Недільна пожертва – $1,122.00
Разом - $1,907.00

Недільна Пожертва, 18 березня, 2018 р. Добровільна збірка - $405.00
Свічки: $180, Бідних: $20, Миска рижу: $5, Кава: $155, Тетрапод: $5,
Конверти: $10, Квіти: $150, Вічне світло: $35, Різне: $35, Пожертва: $20,
Місячна пожертва на іпотеку - $320.00, Недільна пожертва – $1,359.00
Разом - $2,699.00.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулих неділь 11 – го та 18 – го березня 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 березні 2018 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:

1. Наступні Великопостні місії при нашій парафії буде проводити
о. Йоан Лубів, ЧСВВ, з України з 1-го квітня 2018 р. Також цього дня
до сповіді буде о. Роман Малярчук, Ректор Семінарії Св. Духа зі
Стемфорду. Будь ласка запишіть до вашого календаря, щоб не
оминути місії та сповідь.
2. Сьогодні о 3-ій год по обіді відбудеться наша річна Великопосна
проща до East Moriches (exit 61 Sunrise Hwy), де проведемо Хресну
Дорогу. Це вже стало доброю традицією, яку ми щороку підтримуємо.
Просимо всіх до участі у спільній молитвi.
3. Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею та з
капустою/грибами $6.00 за порцію, а також голубці (з грибами та з
м’ясом - пачка 6.00 дол.). Кошти з продажу ідуть для потреб нашої
Церкви.
4. Пасхальна пожертва на квіти: Просимо вас про пожертву на
пасхальні квіти до Квітної неділі, щоб ми мали можливість прикрасити
квітами Господній Гріб та Церкву під час Великодніх Свят (1 квітня )
5. Поминальні пожертви: На прохання покійної Ґлорії Толопка в її
пам’ять відкрито рахунок для зібрання коштів для побудови дзвіниці при
нашому храмі. Наш храм отримав пожертви від наступних жертводавців:
панство Сулліван 50 дол. Спільна сума пожертв $2,475.00.
6. Майбутні події:
а. Дорогі Парафіяни: На річний « Рибний обід» запрошуємо усіх 25 - го
березня 2018 р. у п’яту неділю посту. До цього свята Українська
Суботня Школа при нашій парафії організовує святкову програму до
дня Тараса Шевченка. Додаткова інформація прилучена до нашого
вісника.
б. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
вівторок, 3 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.
в. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
неділю 15 квітня 2018 р.Б.
г. 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.
7. Сестринство Св. Вервиці запрошує всіх хто має можливість прийти

м. Лінденгурст, НЙ 11757

по вечорах з понеділка по четвер 26 – по – 30 – го Березня після 6 – ї
год. вечора, будуть продовжувати пекти Паски. Заздалегідь дякуємо.
8. 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.
9. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. п. М. Готра, яка придбала за власні кошти необхідні речі і
пожертвувала для потреб нашої акції.
Б. жінкам з Сестринства “ Св. Вервиці” (всіх разом було 3), які
добровільно приходили і продовжували приготування і випечення
пасок для продажу у понеділок та Четвер минулого тиждня. п. Нeнсі
Баранскій, яка пожертвувала для нашої Церкви необхідне для
випечення Пасок (масло, мука, цукор, дріжджі, яйця, ізюм, мак, ітд), а
також у вівторок добровільно прийшла і напекла завиванці з маком та
паски.
В. парафіянам та жінкам з нашої парафії (всіх разом було 16), які
організували виготовлення вареників з капустою, з картоплею та з
сиром для розпродажу у вівторок 20-го березня 2018р, а також до
батьків приєдналися троє дітей Соломія Мисак, Анджеліна Вакс та
Христина Попович, які у своїх вміннях так гарно допомагали.
Г. п. Мартину Сміт, який добровільно виконував декілька необхідних
робіт для нашого парафіального центру.
Ґ. всім парафіянам, що прилучилися до другої збірки минулої неділі
(Миска Рису; для вбогих; та для оо. місіонерів). Всього було зібрано
$405.00.
Д. п. Романові Васьків, який добровільно минулої неділі придставив курс
для бажаючих наших дітей, як виготовляти писанки з воску, всі кошти
зібрані були пожертвувані для станиці Пласт при нашій парафії. Нехай
Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і винагородить
сторицею.
10. Програма «допомога потребуючим» при нашій парафії:
A. Панство Варивода відповідаючі за програму «Допомогти бідним та
потребуючим» при нашій парафії закликають всіх нас приєднатися і зібрати
необхідні кошти до Паски, для потребуючих нашої парафії. Наступні
продукти можна приносити до цієї акції: продукти добре закриті в сроці
дійсності продукції, різні соки, кава, чай, макарон, ітд, Просимо приносити їх
до Церкви від сьогодні до 27-го березня. Також якщо у вас є можливість
пожертвувати кошти, тоді буде нагода придбати свіжі продукти . Наступні
парафіяни зробили пожертви у цьому наміренні: Матері в молитві - $100;
п. Наталія Попович - $100. Заздалегідь дякуємо.
B. Сестринство Св. Вервиці звертається до Вас дорогі парохіяни, якщо
ви маєте можливість принести одяг, солодощі або навіть матеріяльні
кошти, для приготуваня подарунків, щоб відіслати їх до сиротинця в
Україні. Всім тим нашим парохіянам та друзям, які добровільно
прилучилися з пожертвами, а особливо: п. Адріян Салук - 500 дол.,
п. Сузана Олешко – 350 дол., віряни – 100 дол., п. Наталія Попович –
100 дол., Матері в Молитві – 100 дол., панство Міхеєнко 20 дол. Всього
разом було зібрано 1,170 дол. У скорому часі будуть готуватися пачки
до притулку в Дрогобич, Старий Розділ . Також всім тим нашим
парохіянам, які принесли дитячий одяг, взуття і тощо для цієї акції.
11. 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.
12. Оголошення від Сестринства Св. Вервиці: а. Всім тим хто
потребує паски , можна придбати на кухні після Св. Літургії.
б. У притворі можете придбати різноманітні картки для ваших потреб.
13. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними храмами
Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року. Приєднайтеся до
нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Святих» «В
СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не
до однієї поїздки, а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За
додатковою інформацією звертайтеся до о. Пароха.

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
мовою
–
“Євхаристія”
(подячна
жертва, благодаріння). Тому
Про Хресну Дорогу в найстаршій традиції
часто
й
літургію
–
громадську
службу,
на якій здійснюється
..продовження з попереднього вісника....
таїнство
євхаристії,
–
також
називають
Євхаристією. В народі ця
Молебень до доріг Христа знаний також у пасійній історії Польщі:
Богослужба отримала назву “обідня” , тому що звершується
«Пассіо, або казання про Страсті Господні, з чотирьох
Євангелістів зібрані (…) з наукою Докторів С[вятих] доданою». Ця вона зранку перед обідом. Сама ж літургія складається з трьох
частин: 1) Проскомидії; 2) Літургії оголошених; 3) Літургії
книжка вийшла друком у середині XVI століття у краківського
вірних. Прообразом літургії, що на ній уперше було здійснене
друкаря Станіслава Шарфенберга. Страсті Христові там
Таїнство Причастя, є ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ, яка відбулася в четвер
представлено у шістьох болісних дорогах, «які зволив пройти
Христос, виконуючи спасіння і відкуплення». Перша дорога, звана ввечері у Єрусалимській горниці напередодні хресних страждань
Господа нашого Ісуса Христа. Саме Він, умивши ноги апостолам, і
«рівною», або ж «гладкою» (plana), охоплює омивання ніг
показавши тим самим приклад смиренності, віддав хвалу Богу
апостолам, установлення Таїнства Євхаристії і подання нової
заповіді; друга, «кам’яна» (lapidosa), представляє арешт Христа, Отцю, взяв хліб, благословив його, і дав учням Своїм,
перебування у Анни і Каяфи; третя, «гостра і терниста», — допити промовляючи: “Прийміть, споживайте: це є Тіло Моє, що за
вас ламається...” Потім взяв чашу з вином, благословив і подав
у Пілата й Ірода, бичування і коронування терням; четверта,
«крива, а не пряма», — винесення вироку і несення хреста; п’ята, апостолам, кажучи: “Пийте з неї всі: це є кров Моя Нового
«тісна», — прибивання до хреста; шоста, «остаточна і славна», — Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення
гріхів...” Потому, причастивши їх, заповів: “Це чиніть на спомин
зняття з хреста і поховання. Подібну форму мають «Роздуми
про Мене” (див. Матвія, 26 розділ, 26–28 вірші; також Луки, 22
Страстей Господа Нашого Ісуса Христа з молитвами притому і
руж вінок Найсвятішой Діви Марії», виданий у Кракові 1594 року. розділ, 19 вірш та 1 Коринфянам, 11 розділ, 24 вірш). Апостоли
зберегли цей завіт і впровадили його в християнське життя. З
Роздуми поділено на 15 доріг Христа. Подібну практику містить
часом він отримав і певну зовнішню форму усталеного
також анонімний молитовник, виданий у Кракові 1632 року —
«Розмишляння Невинних Страстей Ісуса Христа Господа нашого християнського обряду. Спочатку у різних церквах літургія
з молитвами». Той самий тип молебню містить побожна книжечка здійснювалась по-різному, з використанням різних молитов,
піснеспівів та священнодійств. Але згодом, коли у IV сторіччі
«Криваві дороги Господа Ісусові, які у день скорбот своїх для
гоніння на Церкву припинилися, прийшов час упорядкувати чин
спасіння нашого відправив». Молитовник, виданий 1634 року у
Божественної Літургії, що і здійснив архієпископ Кесарії
Вільно для Братства св. Йосифа і Никодима, мав допомогти
обходженню Гробів Господніх для всіх, хто у Велику П’ятницю мав Каппадокійської (Мала Азія) святий Василій Великий. Він, взявши
за основу найдавнішу літургію святого апостола Якова, єпископа
звичку такий молебень відправляти. Кожна дорога починалася
роздумами над євангельською сценою, після чого виголошувався Єрусалимського, – склав, упорядкував і записав чин, який дійшов
вірш «Поклоняємося Тобі, Господи Ісусе, і благословляємо Тебе», до наших часів. Згодом архієпископ Константинопольський святий
Іоан Златоустий дещо скоротив його у молитвах, що читаються
за яким слідував респонсорій «Бо Ти своїм хрестом відкупив
священиком таємно, хоча суттєвих змін не допустив. Літургія
світ». Далі виголошувалася римована присвята, що викладала
Василія Великого здійснюється у нас всього декілька разів на рік,
суть стояння, і «Отче наш». Кожен роздум завершувався
в основному ж відправляється Літургія Іоана Златоустого.
виголошенням молитви, пов’язаної зі своєю сценою Страстей.
Проскомидія – перша частина Божественної Літургії. Саме
Перша дорога включала роздуми над таємницею встановлення
Пресвятих Дарів у Горниці; друга провадила до Гетсиманії; третя слово “проскомидія” означає принесення, бо у
до Анни; четверта до Каяфи; п’ята від Каяфи до темниці; шоста — першохристиянські часи самі віруючі приносили хліб і вино,
необхідні для таїнства Причастя. Отже, проскомидія – це чин
від темниці до палацу Каяфи; сьома — від Каяфи до Пілата;
приготування до Літургії. Хліб, що використовується для
восьма — від Пілата до Ірода; дев’ята — від Ірода до Пілата;
таїнства, є пшеничний, квасний, чин приношення, себто те, що
десята — до стовпа бичування; одинадцята — до місця
приносять. Так склалося з давніх часів, що випікаючи просфори,
коронування терням; дванадцята — до люду (Ecce Homo);
християни дотримувалися двох традицій. Римські громади, будучи
тринадцята — до місця виголошення суддівського вироку;
чотирнадцята — з хрестом на Голгофу, зі спомином брами, в якій переконаними, що Господь на Таємній Вечері використав
опрісноки (див. Мф. 26.17 та Марка 14 розділ, 12 вірш), служили
Господь Ісус відпочив, місця зустрічі з жінками і зняття шат;
Євхаристію на прісному хлібі. Східні ж християни, спираючись на
п’ятнадцята — на хрест і шістнадцята — з хреста до гробу.
свідчення євангеліста Івана Богослова про те, що Таємна Вечеря
Практика духовного відвідування 16 доріг Христа була знана в
відбулась раніше юдейського свята Пасхи, раніше дня уживання
усій Європі у XVII i XVIII століттях. Молебень до болісних доріг
опрісноків, тобто в четвер, коли дозволялося ще споживання
Христа, який був доповненням молебню до Його падінь,
квасного хліба (пасхальне ягня належало заколоти лише в
підготував практику Хресної Дороги. Опрацьовано за виданням: Droga
п’ятницю, але звершуючи таємну вечерю напередодні свята
krzyżowa, ks. Jerzy Kopec CP http://www.credo-ua.org
Пасхи Спаситель ствердив Свою Пасху – Пасху Нового Завіту),
Божественна Літургія: 1. Проскомидія
вважали що Христос для причастя взяв квасний, а не прісний хліб
Найважливішим богослужінням Церкви є Божественна Літургія.
(див. Івана, 13 розділ, 1 вірш). Тому Грецька Церква, а відтак і усі
Слово “літургія” грецького походження, і означає воно –
православні, здійснює Євхаристію саме на квасному хлібі
громадська служба, або ж загальна справа. В апостольські
(грецькою –“артос” ), символі розчини, до якої прирівняв Христос
часи літургія мала назву “ламання хліба”, або іще “агапа”,
Царство Небесне (див. Мф. 13.33). Ця розбіжність існує і в наші
грецькою – “вечеря любові”. Під час літургії звершується
дні, хоча догматичного значення вона не має. Просфори є
таїнство Святого Причастя Тіла і Крові Христових, грецькою
круглими, і складаються з двох частин, що являє собою дві

природи в Особі Ісуса Христа – Божу і людську. На верхній
частині зображується хрест з написом: ІС. ХС. НІ-КА, що означає
“Ісус Христос – Переможець”. П’ять просфор (одна з них – велика)
призначені для євхаристії, а з інших – виймаються часточки за
здоров’я та упокій згідно з поданими записками. Чому саме п’ять?
На спомин чудесного нагодування Ісусом п’ятьма хлібами п’яти
тисяч народу. Велика просфора передбачена для Агнця, себто
для Євхаристичного хліба, який власне один використовується
для причастя, і після освячення містично переосутнюється в Тіло
Христове на Каноні Євхаристії Літургії вірних, за словом апостола:
“Тому що один хліб, тіло одне – нас [же] багато, бо ми всі
спільники хліба одного...” (1 Коринфянам, 10 розділ, 17 вірш).
Вино для таїнства має бути виноградним, червоним, бо червоний
колір нагадує колір крові. Вино змішується з водою на згадку
того, що з проколотого ребра Спасителя на хресті витекли кров і
вода. Престол – це найбільший у вівтарі особливим чином
освячений чотирикутний стіл, який знаходиться посередині
олтаря, одразу за Царськими вратами, і символізує собою
Голгофу, а також Престол Отця нашого, що на Небі: Престол
Істини, Премудрість Божу, Правду і Суд Його, Основу Основ
усього сущого. Жертовник же – це спеціальний стіл, дещо
меншого розміру, який знаходиться у вівтарі ліворуч, на північ від
престолу, і на якому готуються дари для Таїнства святого
причастя. Жертовник головно символізує собою ту Віфлеємську
печеру, де народився Господь, і з якої почався жертовний шлях
Його. Підійшовши до жертовника, священик благословляє початок
проскомидії, промовляючи: “На спомин Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа” , пригадуючи слова Спасителя на Тайній
Вечері: “Це чиніть на спомин про Мене!..” Спеціальним ножем, що
зроблений у вигляді списа (копіє – пригадує той спис, яким один з
воїнів простромив тіло Ісусове), священик вирізує з великої
просфори прямокутну частину (власне, Агнця – символ Самого
Господа Ісуса Христа, подібно до того, як у старозавітні часи
представляв Його агнець, цебто ягня, що приносилося у жертву),
промовляючи при цьому слова пророка Ісаї: “Як ягня на
заколення ведено Його...” (див. Ісаї, 53 розділ, 7–8 вірші). Опісля
цього Агнець покладається на дискос – блюдо, що нагадує собою
таріль пасхальної Вечері Христової, а також ясла, в які покладено
було новонародженого Ісуса, і гріб, в який положили тіло Його під
час поховання. Потім Святий Хліб глибоко надрізується навхрест,
що символізує розп’яття Ісуса на Хресті, і проколюється в правий
бік печатки копієм, на знак прободіння ребер Спасителя.
Приготування Агнця таким чином символізує різдво, служіння,
суд, страждання і смерть Його. Далі в чашу (грецькою – потир,
знак тієї чаші, з якої причащав апостолів, і яку Сам пив Учитель),
вливається червоне вино, змішане з водою. ....далі буде....

Спасителя і як бідний жебрак стояв серед убогих у притворі
церкви Пресвятої Богородиці. А в Римі, в його палаті, панував плач
і сум’яття. Ніхто не знав, де подівся Олексій; мати плакала,
побивалася молода жінка, а батько розіслав усюди слуг на його
пошуки. Деякі з них були в Едесі, навіть дали йому милостиню, та в
убогому жебраку не впізнали свого пана. Через 17 років, які святий
Олексій провів у молитві та пості, Бог об’явив людям його святість, а
Олексій, щоб уникнути людської похвали, сів на корабель, щоб у
Тарсі, при церкві святого Павла, закінчити своє життя. Однак на морі
корабель потрапив у бурю, яка прибила його до однієї італійської
пристані, поблизу Риму. Святий Олексій побачив у цьому Божу волю
і рушив до дому свого батька, якого зустрів, коли в супроводі
численних слуг той виходив з дому. Преподобний Олексій став його
так просити:“Дозволь мені, бідному і нужденному, стояти в кутку коло
брами твоєї палати і годуватися рештками твого столу, і Бог
нагородить тебе, а якщо маєш кого в дорозі, то поверне його до
твого дому!” Пригадав собі Євфиміян при цих словах свого сина
Олексія і просльозився. Він наказав влаштувати біля брами кімнатку
для жебрака і доручив одному зі слуг приносити йому їжу. А святий
Олексій, ніким не впізнаний, прожив тут ще 17 років. Дні і ночі
молився, жив лишень хлібом, усяку страву, яку приносили йому з
палати, роздавав бідним. Слуги не раз насміхалися з нього,
штовхали, били, обливали водою, а він усе зносив терпеливо, без
жодного нарікання. У неділю завжди ходив до церкви і приймав святі
таїнства. Часто чув також плач матері і жінки, які через стільки років
не забули про нього, і пам’ять його обливали рясними слізьми. А
коли Бог об’явив йому, що наближається година його смерти, він
записав на папері усе своє життя і в гарячій молитві готувався до
смерти. Папою тоді був Інокентій I. Під час Служби Божої, яку папа
правив в присутності імператора Гонорія в церкві святих Апостолів,
Бог об’явив йому, щоби в домі Євфиміяна шукали чоловіка Божого,
святого. Папа і цар поспішили в дім Євфиміяна й запитали його, чи
часом серед його слуг немає кого, хто б святістю свого життя
перевищив усіх. Тоді слуги звернули увагу на святого Олексія, бо ж,
як казали, той жебрак постить, молиться і терпеливо зносить усякі
зневаги. Євфиміян побіг до келії слуги Божого і побачив, що той уже
лежить неживий, лице його сяє, як сонце ясне, а в руках тримає
папір, якого, однак, Євфиміян витягти з-поміж пальців не зміг.
Довідавшись про це, цар наказав посеред палати поставити
коштовне ложе і на ньому покласти тіло Божого чоловіка.
Папа, імператор і всі решта припали на коліна, а папа просив, щоб
святий дозволив їм пізнати його ім’я. І тоді папір вже легко вийняли з
його руки, прочитали і дізналися, що тим святим слугою і чоловіком
Божим був син Євфиміяна – Олексій. А сивоголовий батько його
припав на коліна і з плачем став обнімати святе тіло. І мати його
Аглаїда зросила сльозами мощі свого сина, і заплакала жінка
преподобного Олексія, яка тепер залишилася вдовою. Народ з
усього міста оточив палату, так, що коли папа і цісар несли святе
тіло до церкви, не можна було пропхатися, і хоч навмисне кидали
Житіє преподобного отця нашого Олексія, чоловіка Божого
посеред натовп гроші, щоб завдяки цьому звільнити дорогу, та ніхто
Жив у Римі багатий вельможа Євфиміян, а жінка його звалася
не лакомився на гріш, а всі хотіли побачити святі мощі. Впродовж
Аглаїда. Бог благословив це подружжя, вислухавши їх молитви, і семи днів лежало тіло преподобного у церкві святого Боніфатія, в
дав їм сина, якого вони назвали Олексій. Дитя зростало в
якій вінчався колись святий Олексій, а потім поховано мощі святого у
благочесті, а ставши юнаком, Олексій побажав посвятити себе
цій же церкві, в дорогоцінному гробі. Господь прославив св. мощі
служінню Богові. Він потай носив на собі волосяницю й умертвляв численними чудами та зціленнями. Святий Олексій помер 17
своє тіло. За волею родичів він одружився з дівицею чесною і
березня 411 р.
багатого роду, але зразу ж після вінчання потай залишив свою
палату і в убогій одежі поїхав до Лаодикії, а звідти в Месопотамію, І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013
до міста Едеси, де поклонився нерукотворному образові Христа

