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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя - 20-а по Зісланні Святого Духа, 14-го Жовтня, 2018 р.
Покров Пресвятої Богородиці. Св. ап. Ананії, одного з сімдесятьох. Прп. Романа
Сладкопівця.

Глас 3: Апостол: до Галатів 1:11- 19. / Євангеліє: Лука 7:11 – 16.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – Боже Благословення для Володимира Москалюк
та всієї Родини, зам. Родина Москалюк) - 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

October 14, 2018 / Жовтень 14, 2018

Неділя - 21-а по Зісланні Святого Духа, 21- го Жовтня, 2018 р.

Свв. Отців VII Вселенського Собору. Прп. Пелагії.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Ольги Шафранської
та всієї Родини, зам. Марія Шафранська) - укр. мовою.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
11:45 год. ранку – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для
передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Новонародженої Мілани Марії Штефанюк
Детальніша інформація на фейсбуці:
7:00 год. вечора – Парастас за пок. Осипа (Річниця),
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
зам. Лариса Атаманов Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу 1:30 –
Понеділок, 15-го Жовтня, 2018. Св. свщмч. Кипріяна. Св. мчц. Юстини. Св. 2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п.
Григорій Момот та п. Христина Момот.
Андрея, Христа ради юродивого.
6:00 год. вечора – Боже Благословення для Юлії Попович та всієї Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Родини, зам. Ірина Попович. Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
8:15 год. вечора – Парастас за пок. Віктор (40-й день),
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
зам. Ольга Костюк
будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
8:30 год. вечора – Читання та роздуми над Святим Письмом.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 2- го листопада
(з понеділка по п’ятницю)
2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Вівторок, 16-го Жовтня, 2018. Св. свщмч. Діонісія Ареопагіта.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Світлани, Романа, – 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
Татіяни, Вікторії, Марії, Михайла, зам. Світлана Глуха
неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного
Середа, 17-го Жовтня, 2018. Св. свщмч. Єротея, єп. Атенського. Прп.
християнина.
отця Франциска Асижського.
Служба Божа для дітей і молоді сьогодні (4 – го листопада 2018 р. о 12:00
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всієї Родини
год дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00
Балабан, зам. Софія Попко. годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до
храму Господнього.
8:00-год. вечора – Вервиця, Молитви та
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 12:00
Акафіст до Теребовлянської Богородиці.
год кожної п’ятниці.
Четвер, 18-го Жовтня, 2018. Св. мчц. Харитини.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Єви, Інни, Віталія, Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
зам. Надія. Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
П`ятниця, 19-го Жовтня, 2018 р. Св. ап. Томи.
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
9:00 год. ранку - Боже Благословення для всіх
наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
(Спеціальна Інтенція), зам. Матері в Молитві
парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Субота, 20-го Жовтня, 2018 р. Свв. мчч. Сергія і Вакха.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

6:15 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора –  Юрій Гудзій, зам. Наталія Попович

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

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
святкування
75-ліття
пана
Славоміра
Саміло. Ми хочемо подякувати
Недільна Пожертва, 7 жовтня, 2018 р.
панові
Саміло
за
його
віддану
працю
та
служіння парафії Святої
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
Родини
протягом
майже
40
років!
(Збірка
пожертв з цього обіду
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
нараховувала $355 доларів США і покрила усі витрати.)
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
г. Парафіянам, які замовляли квіти, щоб прикрашати наш вівтар
Свічки: $205, Тетрапод: $5, Обід: $355, Додаток: $20, Сівач: $50,
Воздвеження: $5, Вареники: $42, Різне: $15, Пожертва: $340,
протягом останніх неділь.
Місячна пожертва на іпотеку - $875, Недільна пожертва – $1,216, Разом - $3,128.00.
д. Пані Катерині Сердюк, яка пожертвувала $40 доларів, щоб
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
частково oплатити молитовники для вівтарних хлопців, які були
дар любови для нашого храму минулої неділі 7 – го жовтня 2018 р.
видані Семінарією Св. Василія Великого. Нехай Бог поблагословить
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
усіх волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у 6. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до 50.00 дол. від родини, будь ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
священика.
могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці жовтні 2018 р. наші 7. До вашого відома: Ми обновляємо наш емайл, якщо хтось з
вас бажає отримувати церковний вісник по електронній почті,
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
тоді подайте нам вашу почтову скриньку.
“На многая і благая літа!”
8. Чому Потрібно реєструватися-Записуватися до Парафії:
Новини нашої парафії:
Записатися-зареєструватися до парафії, це” виповнити картку
1. Увага: Дорогі парафіяни! Ми цінуємо будь-які квіти, які ви хочете перепису населення”. Якщо Ви ще не вписані в церковну
пожертвувати для храму. Однак, ми просимо вас не видаляти існуючі картотеку, парафія не має офіційного доказу, що Ви є членами
квіткові композиції під час Божественної Літургії, бо вони можуть бути парафії чи громади. Якщо Ви не отримуєте жодної парафіяльної
чиєюсь офірою. Також, будь ласка, приносьте квіти в суботу, а не в пошти, це означає, що не маємо Вас у списку. Тому, тих які ще не
неділю, щоб не відволікати увагу інших парафіян під час
записані, просимо зайти до парафіяльної канцелярії і виповнити
Божественних Літургій. Щиро дякую вам за увагу.
реєстраційну карточку. При тій нагоді можна теж замовити
2. Дорогі Парохіяни: Місяць Жовтень - це місяць Вервиці. Під час конверти призначенні на різні пожертви. Ми щиро вдячні за кожну
жовтня щодня о 8-ій год. вечора ми будемо молитися Вервицю або пожертву, в якому виді вона б не була, але тим, хто не
Молитви на Чотках у нашому храмі, щоб наближатися до Бога
використовує конверти не можемо видати посвічення, бо не маємо
та зростати в духовному житті.
ніякого доказу про їхню жертвенність.
3. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з сиром та з капустою
Притчі з св. Євангелія: Як у слові Моїм позостанетеся, тоді
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
справді Моїми учнями будете, і пізнаєте правду Івана 8:31-32
4. Майбутні події:
А. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться Притча про дерево і плід: "Нема доброго дерева, що родило б
злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж
21 жовтня 2018 р.Б.
дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіґ із тернини,
Б. Неділя 28 жовтня 2018р. – це неділя Місійної діяльності у
світі. Конверти, які призначені для цієї збірки, знаходяться у збірках винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці
серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце
серед інших конвертів. Для складання більших пожертв,
наповнене, те говорять уста його!" (Луки 6:43-45)
використовуйте конверти у притворі нашої церкви. Заздалегідь
Притча про два доми: "Що звете ви Мене: Господи, Господи, та не
вдячні Вам за Вашу щедрість.
робите того, що Я говорю? Скажу вам, до кого подібний усякий, хто
В. Дорогі Парохіяни: Різдв’яні свята наближаються і ми щороку
готуємо пакунки до двох сиротинців в Україні. Наші кошти обмежені і до Мене приходить та слів Моїх слухає, і виконує їх: Той подібний
тому ми просимо вашої допомоги. Також висилаємо до сиротинців тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав, і основу на
камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та
одяг і солодощі. Хотілось щоб і тих дітей порадувати, бо і вони є
однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був! А хто
Божими дітьми, тільки нажаль в них доля не склалась такою
слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім
радісною, але ваша щедра капля пожертви чи духовна чи
матеріальна застукає до дитячого серця і принесе теплоту добра і збудував на землі без основи. І наперла на нього ріка, і зараз упав
він, і велика була того дому руїна!" (Луки 6:46-49)
радості. Щиро дякуємо
Притча про самарянина: "Один чоловік ішов з Єрусалиму до
Г. Наша парафія організовує Chinese Auction 10-го Листопада
Єрихону, і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому
2018-го р з 6:30 год до 11-ої год.вечора. Всі наші парохіяни
рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком
запрошені на цю довгоочікувану подію.
тією дорогою священик один, побачив його, і проминув. Так само й
5. Висловлюємо нашу щиру подяку:
Левит надійшов на те місце, поглянув, і теж проминув. Проходив же
а. Жінкам з Апостольства молитви; Сестринству Св. Вервиці та
там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши,
Товариству Матерям у Молитві, котрі склали спільну пожертву
$1020.00 дол США (кожен $340.00 дол США), щоб покрити витрати змилосердився. І він підійшов, і обв'язав йому рани, наливши оливи
на квіти,щоб прикрасити наш Тетрапод та бокові вівтарі для наших й вина. Потому його посадив на худобину власну, і приставив його
до гостиниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши,
недільних богослужінь протягом наступних 25 тижнів.
вийняв він два динарії, та й дав їх господареві й проказав: Заопікуйся
б. Анонімному парафіянину, який пожертвував $300 дол, щоб
ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з
заплатити частину вартості нещодавніх ремонтів у нашій кімнатіцих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам?
кав'ярні на другому поверсі.
А він відказав: Той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому:
в. Пані Марії Готрі, пані Гелен Саміло та пані Оксані Гриник, які
Іди, і роби так і ти!" (Луки 10:30-37).
приготували обід після обидвох Божественних Літургій з нагоди
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Покров Пресвятої Богородиці
Новини зі Стемфордської Єпархії: Єпархіальний День Родини:
Як велика і багатостраждальна Руська земля, так далеко
“Твої діти, мов паростки оливні....(Пс. 127:3) - 28 Жовтня, 2018р., в
поширюється гаряча, щира й сердечна молитва до Пресвятої
Слотзбурзі, в Монастирі Сестер Служебниць, НЙ. Детальніші
Богородиці, якої святий Покров нині прославляємо. І сотні літ тому, в
інформації у додатку до нашого Вісника.
найтяжчу годину для народу, коли люта орда клала трупом руське
--------------------------------------------------------------------------------------поле, на попелищах руських міст і сіл катувала синів і дочок нашого
Про щиру дружбу з Ісусом
бідного народу, забирала в полон на чужину, коли народ мусив
Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли
муром стояти за свою долю і волю, він завжди з великою надією
ви й приносили плід ..." Івана 15:16
звертався до святого Твого Покрову, Прене- порочна Діво Маріє. Він
Якщо всюди шукаєш Ісуса, то без сумніву, знайдеш Його.
плакав, молився і простягав свої руки і сильною була його віра, бо
А якщо шукаєш себе, то також знайдеш, але собі на погибель. Бо хто
знав, що Ти покриєш його омофором своєї ласки. Не один порок
не шукає Ісуса, той собі більше шкодить аніж увесь світ і всі вороги.
тяжить на душі нашого народу; грішить він, як і грішив раніше,
Якщо Ісус є з тобою, тоді все йде гаразд і ніщо не видається таким
браком народної згоди і любови. Однак милосердя Господа постійно
тяжким; а якщо немає Його – все йде тяжко. Якщо Ісус мовчить у
є над нами, наче б у нагороду за те, що ми з синівською любов’ю
твоєму серці, лиха тоді втіха; а якщо Він хоч одне словечко
щиро, гаряче, не про людське око, а з потреби серця постійно
промовить, відчуєш велику радість. Чи Марія Магдалина не встала
звертаємося до Пресвятої Богородиці. Є народи, які проголосили, що
зразу ж з того місця, де плакала, як тільки Марта сказала їй «Учитель
віддають себе під опіку Пречистої, називають Її своєю королевою і
є і кличе тебе!» (Йо. 11:28). Щаслива та година, коли Ісус кличе від
золотом прикрашають Її образи. У нас немає золота, у нас небагато
сліз до сердечної радости. Як тобі сумно й тяжко без Ісуса! Який ти
красних слів, натомість маємо просте, щире і гаряче серце, віддане
нерозумний і пустий, коли бажаєш ще чогось крім Ісуса. Чи це не
Пречистій нашій Матері, багате вірою, багате любов’ю і надією на Її
буде більша втрата, якщо б ти увесь світ утратив? Що може дати тобі
поміч. І доки сяє сонце, доти не ослабне наша любов до Пресвятої
світ без Ісуса? Жити без Ісуса – ця тяжке пекло; а з Ісусом бути –
Богородиці. Хай безвірники повного жменею сіють зерно своєї
солодкий рай. Якщо Ісус буде з тобою, ніякий ворог не зможе
брехливої науки, хай ідуть в народ зі своєю диявольською службою –
нашкодити тобі. Хто знайде Ісуса, той здобуде дорогий скарб; такий,
не треба їх боятися. Віри в Бога і любови до Його Матері вони не
що понад всі скарби. А хто втратить Ісуса, той незмірно багато
зможуть відібрати у народу; скоріше висохнуть всі руські ріки,
тратить: більше, ніж увесь світ. Якщо всюди шукаєш Ісуса, то без
скоріше вода до каменя змиє Карпати, однак народ залишиться
сумніву, знайдеш Його. Найбідніший той, хто живе без Ісуса, а
завжди такий самий, завжди правдиво побожний, правдиво відданий
найбагатший той, хто – з Ним. Велика то штука – вміти жити з Ісусом,
Пречистій. Та одного нам треба боятися. Наші прапрадіди гинули на
та й велика мудрість – триматися Його. Будь покірний і тихомирний, і
палях, а в нестерпних муках і з останнім подихом молилися до
Він буде з тобою. Будь побожний та спокійний, й Ісус залишиться з
Пречистої. У поганських тюрмах їх жива плоть відпадала від костей,
тобою. Хутко можеш віддалити від себе Ісуса і втратити Його ласку,
та не зреклися вони любови до Заступниці християнського роду. Але
коли закортить тобі звернутись до світу. А якщо Його відправиш і
горе тому, хто наважився злобним словом виступити проти Неї. Як
втратиш, до кого ж пригорнешся і якого тоді шукатимеш приятеля?
сльоза дитини, така чиста, ціломудра, така нескверна була душа і
Без приятеля не зможеш щасливо жити, і якщо Ісус не стане твоїм
думка народу; на широкій Русі не знайшлося ніколи нечестивця, який
найсердечнішим приятелем, буде тобі сумно і самотньо. Тому
би наважився навіть у найпотаємніших думках образити Ту, яка була
немудро поступаєш, якщо на когось іншого покладаєшся або кимось
захисницею, поміччю і відрадою Руси. Нині все інакше. Нині частоіншим тішишся. Треба воліти радше увесь світ на себе нацькувати
густо чути хулу, і хоч віра в народі непохитна, та, однак, нема вже тої
ніж образити Ісуса. Із усіх дорогих тобі осіб нехай один тільки Ісус
ревности, яка на покарання повинна вести кожного, хто сміє її
стане твоїм найбільшим улюбленцем. Маєш любити всіх людей ради
послаблювати, хто сміє видирати в народу любов до Христа
Ісуса, а Ісуса – задля Нього самого. Єдиного Ісуса Христа треба всім
Спасителя, любов до Його Пречистої Матері, якої Покрову – як в
серцем любити, бо Він найдобріший і найвірніший за всіх приятелів.
минулі віки, так і нині та в майбутні віки – ми потребуємо. Ніхто за
Задля Нього і при Ньому як приятелі, так і вороги нехай будуть тобі
нас не заступиться, ніхто нас не спасе, не помилує, ніхто нас не
дорогими; за них усіх маєш молитися до Ісуса, щоб вони пізнали і
приведе до воскресення і свободи, якщо Пресвята Богородиця нас
полюбили Його. Ніколи не бажай для себе особливої похвали чи
залишить. Пам’ятаймо, що чим більше слабшає в народі віра, тим
любови, бо це належить єдиному Богу, який рівного Собі не має. І не
більше заникає надія на здобуття волі і долі. Тому спішімо нині до
бажай собі того, щоб хтось носив тебе в своєму серці, і ти ні в кого не
церкви просити, молити і благати Пречисту Діву про Її Покров.
закохуйся: тільки Ісус хай буде в твоєму серці і в серці кожного
Спішімо з давньою вірою і з давнім упованням. Усі покинули нас, лиш
доброго чоловіка. Будь чистий, май серце свобідне, не з’єднане ні з
Бог один і Покров Його Матері не покине нас ніколи! Сталося це за
яким створінням. Маєш бути сам-самісінький і чисте серце принести
правління імператора Лева Премудрого на початку X ст. Гнів Божий
Ісусові, якщо мати спокій і бачити, який солодкий Господь (Пс. 33:9).
навис над Царгородом, всюди лютувала страшна пошесть, від якої
Та, правду сказати, не дійдеш до того, якщо тебе не випередить і не
люди падали трупом. Тоді весь народ став у церквах вимолювати
притягне до себе Його благодать, щоб ти, нічим не зв’язаний і
Божого помилування, зрошував сльозами підніжжя хреста, призивав
свобідний, сам душею з Ним єдиним з’єднався. Бо коли Божа
допомоги Пресвятої Богородиці. А хто взиває про допомогу до
благодать приходить до чоловіка, тоді він набирає сили до всього. А
Пречистої, той напевно буде вислуханий, того Вона не позбавить
коли вона покидає його, тоді він стає вбогим і слабосилим, немов
своєї допомоги, як не позбавила й тих, які в Цар- городі простягали
призначеним для того, щоб біда била його. Проте він не повинен ані
до Неї свої руки. А що сталося далі, те читаємо в житії святого
впадати духом, ані в розпуку, а спокійно здатися на волю Божу і все,
Андрея, Христа ради юродивого (його пам’ять вшановуємо 2 жовтня,
що стріне його, перетерпіти на славу Ісуса Христа. Бо після зими
тобто завтра): “Однієї ночі, під час всенічного славослов’я в церкві у
приходить літо, після ночі звону наступає білий день, а після бурі –
Влахернах (ми вже згадували про цю церкву, свою назву вона
ясна погода. (Уривок з книги «Наслідування Христа» Тома Кемпійський)
отримала від Влахернської морської протоки, розташованої

поблизу), в якій зберігалася риза Богоматері з омофором і частиною
пояса, на молитву прийшов святий Андрей. Був там і учень його
Епіфаній та один його слуга. Андрей, як зазвичай, пробув у церкві аж
до ранку. Вранці, о четвертій годині, Андрей побачив величаву жінку,
що йшла від царських воріт у супроводі численних осіб; святі Йоан
Предтеча і Йоан Богослов підтримували Її під руки, багато святих у
білих одежах ішли перед Нею, а інші за Нею, співаючи гимни і
духовні пісні. Коли Вона наблизилася до амвона, то Андрей підійшов
до Епіфанія і запитав його: «Чи бачиш ти Владичицю і Царицю
світу?» «Бачу, отче мій духовний», – відповів Епіфаній.
І стали вони спостерігати далі. Вона ж приклонила коліна і молилася
якийсь час, обмиваючи сльозами своє Боговидне і Пречисте лице.
Закінчивши там молитву, Вона підійшла до престолу і біля нього
також молилася за предстоячий народ. Після молитви Богородиця
зняла з себе світлий блискучий покров, що вкривав Її голову, й,
урочисто тримаючи його своїми пречистими руками, розпростерла
над цілим народом. Обидва самовидці, святі Андрей та Епіфаній,
тривалий час дивилися на той розпростертий над народом покров.
Доки там стояла Пресвята Богородиця, доти було видно і той покров.
Щойно Вона відійшла, як він також зник. Та, взявши його зі собою,
Богородиця залишила благодать усім, що були там присутні”.
З тої хвилини пошесть у Царгороді припинилася; святі Андрей і
Епіфаній розповіли про з’яву, свідками якої удостоїлися бути, і весь
народ став величати Покров Пречистої Діви. Видіння святого Андрея
було змальоване на великій іконі, яка зберігається у Влахернській
церкві. Святий Андрей був слов’янином. Слов’янські народи, а
особливо Руська земля, з великим богоміллям почитають Покров
Пречистої Богоматері, якому на Русі присвячено дуже багато церков.
Пам’ять Покрову Пресвятої Богородиці на Русі почали відзначати у XII ст.

І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Запам’ятаймо:
- Пресвята Богородиця і Діва Марія - непорочний клейнод дівицтва;
духовний рай другого Адама; місце, де з'єдналися обидві природи;
святкове місце на угоду відкуплення; весільна світлиця, в якій слово
поєдналося з тілом; одухотворений кущ природи, що його не спалив
вогонь Божого народження... Марія - це слугиня і Мати, Діва, небо,
єдиний Божий поміст до людей (св. Прокл, На Собор Пресвятої Богородиці).
Порахуй всі добродійства Божі, дані тобі впродовж твого життя, і,
очевидно, знайдеш їх багато не тільки в цілому житті, але навіть в
одному дні. Якщо б Бог схотів нам показати всі добродійства, що їх
ми отримуємо кожного дня, а про які ми знаємо, або й не знаємо, то
ми не були б у силі їх порахувати (св. Іван Золотоустий, Гомілія на Пс. 41).
- Діонісій Ареопагіт говорить, що ціле богослов'я, тобто Святе
Письмо, називає дев'ять небесних хорів. Божественний
священнотайник ділить їх на три чини. Перший чин завжди оточує
Бога, і знаходиться в найближчому й безпосередньому з'єднанні з
Богом - це хор шестикрилих Серафимів, багатооких Херувимів і
святих Престолів. Другий чин має в собі Господьства, Власті і Сили,
а третій: Начала, Архангелів й Ангелів (св. Іван Дамаскин, Про Ангелів).
- Усе наше життя має лиш одну мету й одне правило: виконати Божі
Заповіді по Божому вподобанню. Тож і докладність у виконуванні
поодиноких вчинків буде лежати в їх згідності з Божою волею. А коли
будемо старатися сумлінно виконувати кожне діло згідно з Божою
волею, тим самим завжди будемо з'єднані з Богом безнастанною
пам'яттю про Нього (св. Василій Великий, ШПр. 5).
- Взяти свій хрест значить: бути готовим на смерть за Ісуса Христа,
умертвляти тіло і всі пристрасті, зносити всякі небезпеки за Ім'я
Христове і не мати ніякого прив'язання до дочасного життя (св. Василій
Великий, ШПр. 6).

- Що є знаменом християнина? Віра, що діє через любов. А що є
знаменом віри? Певне й сильне переконання у правдивості Божих
слів, яке б не порушила ніяка гадка, введена природною конечністю,
чи прикрита плащиком побожності. А знаменом віруючого є: бути
утвердженим у тім переконанні силою Божих слів, і не відважитися
що-небудь відкинути ані додати (св. Василій Великий, МПр. 80:22).
- Віддайся цілковито Господеві! Запишися до Церкви... Вчися, - нехай
тебе навчать жити за Євангелієм: берегти очі, стримувати язик,
панувати над тілом, упокоряти дух, бути чистим серцем,
приборкувати в собі гнів! Коли тебе грабують, не судись! Коли тебе
ненавидять - люби! Коли переслідують - терпи! Лають тебе благослови! Вмирай для гріха! Розіпни себе з Христом на хресті!
Віддай всю свою любов Господеві! Але це важко! А що ж добре є
легке? Чи сплюх лишив по собі пам'ятник перемоги? Чи увінчано
когось з тих, хто свій час проводить на забавах і в музиці? Тільки той,
хто біг, дістав нагороду! (св. Василій Великий, Напоумлення до св. Хрищення).
- Він був смертним, але - Богом. З Давидового роду, але Творцем
Адама. Носив тіло, але залишався безтілесним. По Матері-Діві
обмежешш, але безмежний... Як людина він мусів боротися, але як
Бог був непереможний; тричі подолав спокусника. Приймав поживу,
але нагодував тисячі і воду перемінив у вино. Христився, але
очистив гріхи, і Дух громо-гласно проголосив Його Сином
безначального... Молився, але вислуховував благально молитви тих,
що гинуть. Він був Жертвою, але й Архієреєм; Жерцем, але і Богом.
Приніс у дарі Богові кров, але очистив світ. Піднесений на хрест, але
до хреста прибив гріх. Він уподібнився до мерців, але встав із
мертвих, а раніше і сам воскрешав мерців. Якщо одне показувало
убогість смертних, то інше - багатство Безтілесного (св. Григорій
Богослов, Слово 2, Про Сина).

Запам’ятаймо: Гріх – це довг наш перед Богом, і якщо б його нам
не захотів простити Бог, то ми ніколи не ввійшли б до Його
царства. Та щоб ми могли осягнути Боже милосердя і прощення
наших гріхів, мусимо бути милосердні у серці і для наших ближніх.
Чому ми носимо хрест? У дохристиянські часи, хрест був
знаряддям ганебної і страшної смерті. Римляни використовували
його для того, щоб залякати народи, яких вони підкорили. Всі
дивилися на цей інструмент покарання – ганебний хрест – з жахом.
Але чудові зміни відбулися щодо розуміння хреста після того, як
Господь наш Ісус Христос був розіп’ятий на ньому. Господь
страждав і помер на Хресті. Він переніс страшні страждання, щоб
спокутувати за нас. Хрест отримав велику славу, так, як ніякий інший
рукотворний предмет. Хрест став знаком нашого спасіння, через
який ми отримуємо благодать Божу. Хрест –це перша і найбільша
християнська святиня. Коли священик освячує воду, він занурює
хрест у ній, і вода стає святою. Коли ми носимо хрест на наших
грудях, наш організм постійно доторкається до нього, і від цього
дотику він теж стає освячений. Хрест, який ми носимо захищає нас
від усіх видів небезпеки. У комуністичній Росії, християни носили
хрест під великим ризиком, оскільки багато страждань переживали
християни від тих людей, які не поклонялися Богові, тобто від тих,
кого ми називаємо безбожниками. Ті, хто носив хрест, носив його,
можливо, з деяким острахом і трепетом, але вони зробили це, тим не
менш, як акт непокори, а можливо з любові, і т.д. Не слід дивитися на
хрест як на свого роду ювелірний виріб, браслет або брошку. Хрест
повинен прикрашати наші душі, а не наш одяг, і повинен постійно
нагадувати нам, що ми католики-християни, покликані жити
відповідно з нашою вірою, яка заснована на стражданнях Спасителя
на хресті. Як каже нам апостол Павло, "Він віддав Себе за нас, щоб
врятувати нас від усілякого зла" (до Тита 2:14).

