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4:00 вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Глас 3: Апостол: Римлян 13:11 – 14:4 / Євангеліє: Матея 6:14 - 21.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
9:00 год. ранку – Служба Божа за всіх парохіян– анг. мовою.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Ігора Корецького та
відбути передподружні науки.
його Родини, зам. родина) - укр. мовою.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30).
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Благословення для родини Лучка, зам. Мар’яна Лучка.
Уроки українських танців для дітей віком (5-9 р.) проводяться у
6:00 вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах
суботу з 1:30 – 3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00
Понеділок, 27-го Лютого, 2017. Початок св. Великого посту. год. Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Переставлення прп. Константина філософа, у монахах Кирила, учителя
слов’янського. Прп. Авксентія. Прп. Мирона, пустинника, чудотворця.
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
Увага: СТРОГИЙ ПІСТ. Сьогодні Літургія не правиться.
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
Під час великого посту всі ми повинні остерігатися та зберігати піст від
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
м`ясних та молочних страв. Всі ті котрим виповнилося 14 років вже повинні необхідності, звертатися у будь-який час.
зберігати піст. Згідно 2-го Ватиканського Собору, піст зберігається до 59 Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
років життя, а після цього Піст є добровільний.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 3- го
9:00 год. ранку – Акафіст до Страстей Христових
Березня 2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Вівторок, 28-го Лютого, 2017. Св. ап. Онисима.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
- Священичі Реколекції
Середа, 1-го Березня, 2017. Свв. мчч. Памфила, єрея, Порфирія і дружини їх. Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
Субота (10:00 – 2:00 год).
- Священичі Реколекції
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
Четвер, 2-го Березня, 2017. Влкмч. Теодора Тирона. Мчц. Маріянни.
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок
7:00 год. вечора – Акафіст до Страстей Христових
кожного християнина.
П`ятниця, 3-го Березня, 2017 р. Св. Льва, папи Римського.
Служба Божа для дітей і молоді (5 – го Березня 2017 р в 12:00
9:00 год. ранку – Літургія Напередосвячених Дарів
обіда) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
12 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте
7:00 год. вечора – Хресна Дорога
приводити дітей до Храму Господнього.
8:00 год. вечора до 10:45 вечора – Молебень до Св. Йосифа,
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника
Вечірні чування, розважання, молитви та Вервиця: Акафист чи
– до 12:00 год кожної п’ятниці.
Молебень (зам. Матері в Молитві) – на Українській мові
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої
Субота, 4-го Березня, 2017 р. Пам’ять влкмч. Теодора Тирона. Св. ап.
Родини (Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Архипа.
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх,
6:00 год. вечора – Вечірня
хто втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради,
7:00 год. вечора – Заупокійна Ліургія (Сорокоусти I) – на обидвох мовах всім, хто самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто
шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа
Неділя 1-ша Великого посту, Православія, 5-го Березня,
Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити
2017 р. Прп. Льва, єп. Катанського.
себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
9:00 год. ранку – Служба Божа за всіх парафіян– анг. мовою.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Мартиніяна.

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Христини, Світлани,
Юрія та Захара, зам. родина) - укр. мовою.

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
ґ. парафіянам, які склали пожертви минулої неділі на регулярне
Недільна Пожертва, 19 лютий, 2017 р. Сорокоусти – 195.00 дол.
прибирання церкви. Минулої неділі ми зібрали $116. Нехай Бог
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і винагородить
сторицею.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $165, Тетрапод: $5, Андрійський гріш: $188, Сівач: $20, Кава: $180, 7. Сьогодні 26-го лютого 2017 р. розпочинається добровільна
пожертва для бідних. При тетраподі знаходиться біла скринька з
Вічне Світло: $15, Добровільна збірка: $111, Свічки- Стрітення: $15,
Місячна пожертва на іпотеку - $250.00,
надписом “Rice Bowl”. Для складення пожертв конверти можна
Недільна пожертва – $845.00 / Разом - $1,989.00
знайти у вестибюлі та біля тетрапода.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро 8. Дорогі парафіяни: Духовна мандрівка найбільшими
подякувати за ваш дар любови для нашого храму минулої Марійськими святинями та визначними храмами
християнської Європи до Фатіми, Люрду, ітд триватиме від 23
неділі 19– го лютого 2017 р.
квітня до 4 травня 2017 року. Приєднайтеся до нас у цій
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Богородиці»
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які «ЧЕРЕЗ МАРІЮ ДО ІСУСА»
є у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
9. Необхідна потреба парохії:
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього
а. Панство Варивода відповідаючі за програму «Допомогти
просимо звертатися до священика.
бідним та потребуючим» при нашій парафії закликають всіх нас
---------------------------------------------------------------------------------------приєднатися і зібрати необхідні кошти до Паски, для потребуючих
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці Лютому та
нашої парафії. Наступні продукти можна приносити до цієї акції:
Березні 2017 р. наші найкращі вітання та нехай Господь
продукти добре закриті в сроці дійсності продукції, різні соки,
благословляє всіх вас! “На Многая і Благая літа!”
---------------------------------------------------------------------------------------кава, чай, макарон, ітд, Просимо приносити їх до Церкви від
Новини нашої парафії:
сьогодні 26-го лютого до 10-го квітня. Заздалегідь дякуємо.
1. Подаємо до вашого відома, що від 27 лютого до 2 березня, б. Сестринство Св. Вервиці звертається до Вас дорогі
2017 р., о. М. Попович братиме участь у священичих реколекціях парохіяни, якщо ви маєте можливість принести одяг, солодощі
в Mt. Alvernia Retreat center, Wappinger Falls, NY. Тел. (845) 297- або навіть матеріяльні кошти, щоб приготувати подарунки і
5706
відіслати їх до притулку в Україні. Оскільки, наші кошти є
2. Висловлюємо щирі співчуття п. Іванові Дональдц і родині з
обмежені, ми звертаємось до вас допомогти дітям-сиротам.
втратою і упокоєням у Бозі його батька Джона. Вічна йому
Нехай Господь винагородить всіх тих котрі прилучаться своїми
пам’ять.
пожертвами, а також молитвами та порадами до цих акцій.
3. Сестринства Апостольства Молитви та Св. Вервиці запрошує
До вашої уваги: Неділя Сиропусна
усіх своїх членів та нових бажаючих брати участь у річних зборах Рм. 13, 11 – 14, 4. «Відкиньмо, отже, вчинки темряви й одягнімось у
Сестринств, які відбудуться сьогодні 26-го лютого 2017 р. після
зброю світла» Апостол Павло говорить категорично, щоб ми відкинули діла
Св. Літургій англійською мовою – (Апостольство Молитви) та
темряви. Якщо задуматись, то зрозуміємо, що кожне, навіть найменше, діло
темряви віддаляє нас від світла! А часто в житті ми дозволяємо собі на
українською мовою (Св. Вервиці).
двозначні вчинки, на двозначні слова. Не виконуємо домовленостей,
4. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з капустою та з
дозволяємо собі прогрішення, гріховні думки, слова. І це все нас підточує.
сиром вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для
Одна думка до іншої приходить і складає велику проблему, один вчинок
потреб нашої Церкви.
допасується до другого і починаються великі труднощі в нашому житті.
5. Запам`ятайте:
Ніколи і в ніякий спосіб не можемо погодитись на найменший гріх.
а. Перші річні Великопостні місії при нашій парафії буде
Маємо одягнутись у зброю світла і завжди поступати за голосом Божим, за
проводити о. Роман Мірчук з України з 2 по 5 березня 2017 р. ( своєю совістю. Тільки так зможемо бути справжніми воїнами Божими.
Мт. 6, 14-21. «Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець
українською та англійською мовами). Будь ласка запишіть до
ваш Небесний простить вам».
вашого календаря це число, щоб не оминути. Розпорядок місій
Відповідно до фізіології наші очі розташовані так, щоб бачити інших людей і
прилучений до Вісника.
всю перспективу. Тому побачити себе складніше, а без дзеркала практично
б. Збірка в місяці березні: Прибирання церкви: Наступна
неможливо. Подібно й з нашими «духовними очима»: ними дуже добре
добровільна збірка відбудеться 19-го березня.
бачимо інших, як вони живуть, де помиляються, чим ображають нас, але
6. Висловлюємо нашу щиру подяку: а. п. Сергію Шелестов та значно менше бачимо себе, що більше – часто замість подивитися на себе
його друзям, які прибрали Церкву та наш парафіяльний центр у в істині, ми здебільшого ідеалізуємо себе.
середу 22 - го лютого 2017р. Через заслуги п. Сергія цього разу Ми дуже вимогливі до ближніх, засуджуємо їх, немовби прокурори, але
водночас дуже поблажливі до себе, виправдовуємо себе, як адвокати. Але
наша Церква заощадила 150.00 дол. б. п. Мартіну Сміт, який
перед Богом всі ми однакові й рівні, незалежно від становища, в якому
неодноразово приключив свою працю до потреб нашого храму. перебуваємо. І чия правда, а хто помиляється, Бог бачить незалежно від
Минулого четверга він відремонтував та закріпив усі крісла у
того, як бачимо це ми.
нашому храмі які розпадалися. в. Анонімному парохіянові, який Важливо, щоб кожен із нас пам’ятав, що ми всі подібні у своїй боротьбі з
нещодавно відремонтував та привів до ладу необхідну працю для недоліками, вадами, проблемами й труднощами. Коли я падаю, то шукаю
розуміння в очах інших, – так само й інші, зазнавши упадку, очікують від нас
добра нашого храму. г. Парохіянам, які взяли участь у
добровільній збірці минулої Неділі 19-го Лютого 2017р збірка поблажливості. Стараймося ставитися до інших так, як ми хочемо, щоб
вони ставилися до нас, і в такому смиренні Бог, як у дзеркалі, покаже
пожертв для підтримки Патріярха Святослава Шевчука та
нам те, чого ми не можемо побачити самі.
мистецьку спадщину Катедрального собору Воскресіння
- Преосв. Венедикт, єпископ Львівський
Господнього в Києві. Разом пожервували 188 дол.

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Ліненгурст, НЙ 11757
про Великий піст
або сироїдної седмиці Церква дозволяє споживати тільки молочні
Одним із встановлених Церквою засобів духовно-морального
страви. Та в Сиропусну неділю треба й від цих страв відмовлятися.
вдосконалення людини є піст. Христова Церква завжди підкреслює, Звідси й назва "сиро-пуст", тобто відпущення сира. Цей тиждень
що він є засобом, за допомогою якого християнин може духовно
називався в народі сирний або масляний, а Сиропусна неділя мала
зростати і внутрішньо змінюватись, відкриваючи своє серце для
назву пущення, тобто утримання від усіх молочних продуктів. У цю
Благодаті Божої. Піст згадується вже в перших главах Священого
неділю в нас справляли "запусти", тобто останні передпісні забави.
Писання. За словами Василія Великого, піст є сучасником людства, У Західній Європі наші "запусти" називалися "карнавалом", що
оскільки був встановлений Богом ще в Раю. Так у книзі Буття
означало те саме, що й м'ясопуст, від італійського "карне-вале" —
читаємо: «І заповів Господь Бог людині, сказавши: від усякого дерева дослівно: прощай м'ясо! У латинській Церкві Великий піст
в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від
починається щойно в середу нашого першого тижня посту, у т. зв.
нього, бо в той день коли ти з’їси від нього, смертю помреш»
Попільну середу, коли посипають голови попелом на знак покути. До
(Бут.2,16-17). Церква встановила для всіх християн багатоденні
того дня в латинській Церкві ще можна їсти м'ясо й робити забави,
пости: Великий, Апостольський (Петрівка), Успенський і Різдвяний,
що подекуди бувають дуже гучні. Практика сиропусного тижня і
які передують великим святам і служать приготуванням до їх
неділі дуже давня. Про неї згадує вже олександрійський патріярх
святкування, а також одноденні пости: у середу і п’ятницю, свята
Теофіл († 412), а перед тим установлена М'ясопусна седмиця й
Воздвиження Хреста Господнього, Усікновення глави святого Іоана
неділя. Синаксар на сирну суботу каже, що, на думку декого,
Предтечі та ін. Головною метою посту є викорінення гріха. Святитель сиропусний тиждень став законом за грецького цісаря Гераклія (610Іоан Золотоустий з цього приводу вказує: «Хто молиться з постом
641). Той шість літ воював з перським царем Хозроєм і дав обітницю,
той має два крила, що легші самого вітру; він швидше вогню і вище
що коли виграє війну, то не буде їсти м'яса цілий тиждень перед
землі; тому, такий особливо є ворогом і воїном проти демонів, так як Великим постом. У суботу перед Сиропусною неділею свята Церква,
немає сильніше людини, що щиро молиться і постить». Тим, хто
щоб дати нам приклад і заохотити до посту й покути, відзначає
сприймає піст як дієту і можливість схуднути, він на користь не піде. пам'ять усіх святих мужів і жінок, що від найдавніших часів провели
Піст у християнському розумінні є також засобом стяжання Духа
своє життя в молитві, пості й покуті. Тут передовсім ідеться про тих,
Святого. На це призначення вказує святий Серафим Саровський:
хто протягом віків жив життям посту й покути чи то по монастирях, чи
«Піст, молитва і будь-які інші справи християнські, якими б добрими на пустині одинцем. Богослужба Сиропусної седмиці прибирає щораз
вони не були, не є метою християнського життя, а слугують
більше пісний вид, особливо в середу, п'ятницю і в неділю при кінці
головними засобами для її досягнення. Істинна ж мета
вечірні. У вівторок на вечірні вже починаються поклони, що тривають
християнського життя – стяжання Духа Святого Божого. Піст і
цілий піст.
молитва, милостиня і добрі справи, що здійснюються в ім’я Христа – Oбряд прощення в сиропусну неділю
є дійсними засобами для стяжання Святого Духа. Тому що добро,
У давнину в монастирях Сходу був гарний звичай: відбувати обряд
зроблене заради Нього, дарує вінець правди не тільки в житті
взаємного прощення в Сиропусну неділю. Цей обряд виконувався
майбутнього віку, але і в земному житті переповнює благодаттю Духа ввечері після скромної вечері. Усі монахи у присутності вірних
Святого». Піст справедливо можна назвати ліками, а час посту –
просили один в одного прощення за свої провини, обіймалися і
лікуванням, що є найбільш правильним його розумінням. Проте
давали поцілунок миру. Миряни також просили один в одного
навіть найефективніші ліки часто виявляються некорисними
взаємне прощення. Подекуди при обряді прощення співали стихири
внаслідок невміння правильно ними користуватися. Потрібно знати, Пасхи: "Пасха священная нам днесь з'явилася... ". Остання стихира
коли їх приймати і в якій кількості, також враховувати тілесну міцність закінчується закликом до взаємного прощення: "... і друг друга
хворого, спосіб його життя та багато іншого. Так порівняння посту з
обіймім! Промовмо: "Браття", — і тим, що ненавидять нас; простім
ліками показує, що людина, яка не постить, перебуває у
усе... ". Цей спів стихир Пасхи мав означати, що як у дні Христового
хворобливому стані і не бореться з хворобою. Піст слугує ліками в
Воскресення, так і тепер, на вступі до Великого посту, треба один
духовному житті, коли є відхилення від нормального, здорового
одному все пробачити задля Христа, що задля нас постив, терпів і
стану. Таку ситуацію спостерігаємо всюди. Якщо б людина будувала воскрес. Цей дуже зворушливий обряд прощення зберігався ще в
своє життя уважно, проявляючи прискіпливість по відношенню до
Києво-Печерській Лаврі до часу приходу влади комуністів. І тут усі
духовних предметів, якщо б їжу вживала лише для підтримання
монахи мали спочатку скромну передпісну вечерю. Потім усі,
фізичного стану організму, і все життя проводила в добрих справах, настоятелі й звичайні монахи, одягалися в монаші мантії і йшли до
– то не було б потреби у пості. Але, оскільки людська природа
церкви. Усі настоятелі Лаври, від найвищого до найнижчого, ставали
нестійка і не схильна до утримання від надмірностей, Всевідаючий
поряд посередині церкви, а вся братія Лаври, яких кількасот осіб,
Господь дав людині ліки у вигляді посту, щоб відволікти її від розкоші підходили до настоятелів, падали на коліна один перед одним і зі
і направити життєві піклування тільки на потрібне. Церковне вчення словами: "Прости мені, Отче", — чи — "Прости мені, Брате",
про піст розглядає цей подвиг як головну передумову до спасіння.
трикратно цілували один одного. А митрополичий хор співав при
Кожен християнин потребує як тілесного, так і духовного посту.
тому стихиру з великої вечірні Сиропусної неділі: "Сіде Адам прямо
Тільки завдяки цьому подвигу людина спромагається підкорити своє рая, і свою наготу ридая плакаше... ". Після обряду прощення всі
тіло духові, краще пізнати свої природні потреби і навчитись ними
мовчки розходилися. Справді, яке велике значення для нашого
керувати на благо душі. Незважаючи на видиму легкість, насправді
духовного життя мають ті чотири передпісні неділі. Хто разом з
цей подвиг здобувається великими зусиллями, і не через те, що
митарем бився в груди й учився від нього покори; хто з притчі про
людині важко опанувати бажання смачної їжі, а тому, що постячись, блудного сина навчився довір'я до Божого милосердя; хто в
вона бореться зі своїми гріховними пристрастями. І якщо піст
М'ясопусну неділю з розважання про Страшний Суд набрав боязни
істинний, то вона, з Божою допомогою, обов’язково їх переможе.
перед Божою справедливістю, яка так сильно діткнула наших
Що таке "сиропуст"? Свята Церква, помалу готуючи нас до посту, прародичів, про що говорить Сиропусна неділя, — для того тепер
у М'ясопусну неділю наказала не їсти м'ясні страви. У часі сиропусної піст не буде страшний. Він радше буде для нього потребою його

серця й душі. Він тепер сам бажатиме постити й бити поклони,
знаючи, що молитва, піст і жаль за гріхи найкраще приготує його
душу до зустрічі світлого празника Христового Воскресення.
Cтихира зі стиховні вечірні сирної неділі:
"Засіяла Твоя благодать, Господи, засіяло просвічення душ наших.
Ось час сприятливий, ось час покаяння! Відложім діла тьми та
одягнімся у зброю світла, щоб, перепливши велике море посту, ми
осягнули тридневне воскресення, Господа і Спаса нашого Ісуса
Христа, який спасає наші душі".
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд" ”.

Константинополя на собор, який під його натиском заборонив
почитання святих ікон.
ОСУД ІКОНОБОРСТВА: Дозвіл на почитання святих ікон приходить
за цісаревої Ірини, яка 784 року усунула з уряду іконоборцяпатріарха Павла, а на його місце наказала вибрати Тарасія (784806). Він разом з цісаревою Іриною й Апостольською Столицею
скликав у 787 р. собор до Нікеї. Цей собор відомий у Церкві як
Сьомий Вселенський Собор. Пам’ять Отців цього собору наша
Церква святкує в жовтні. Собор у Нікеї за основу до свого
догматичного рішення щодо святих ікон бере науку святого Йоана
Дамаскина (к. 675-749), великого богослова Східної Церкви. Собор
Перша неділя Великого посту зветься неділею Православ’я. Про
виразно підкреслює різницю між почитанням – адорацією, по-грецьке
яке православ’я тут йде мова? Слово "православ’я", по-грецьке
– "латрія", яке стосується тільки одного Господа Бога, і між почестю і
"ортодоксія", означає істинну віру і правдиве почитання Господа
пошаною, по-грецьке – "дулія", яку віддаємо Богородиці, ангелам і
Бога. Тож мова тут не про православ’я, яке ми сьогодні розуміємо як святим. Собор навчає, що святі ікони це тільки видимі символи
котрась із християнських конфесій, але про православ’я, яке було
невидимих осіб, яким віддаємо почесть. Почитаючи святі ікони, ми не
спільне для цілої Христової Церкви аж до розколу Східної і Західної почитаємо паперу, полотна чи дерева, з яких зроблені святі ікони,
Церкви в XI сторіччі. Православ’я, яке святкує ця неділя, це
тільки віддаємо честь тим особам, які на них зображені. Почитання
православ’я вселенсько-католицьке, його визнавала ціла Христова
святих ікон Собор ставить нарівні з почитанням святого Євангелія,
Церква перших віків у боротьбі проти єресі іконоборства. Тому неділя хреста й мощей святих.
Православ’я це торжество цілої Церкви, Східної і Західної, це
радісне святкування остаточної перемоги над іконоборством й
ТРІУМФ ПРАВОСЛАВ’Я: З початком IX сторіччя за цісаря Лева V
іншими єресями. Неділю Православ’я установив і наказав щорічно
Вірменина (813-820) приходить нове переслідування святих ікон і
святкувати Собор у Константинополі 842 року. Мета цього свята –
воно триває аж до 842 року. У цьому році цісарева Теодора дозволяє
прилюдно й урочисто віддати честь і поклін святим іконам Ісуса
почитати святі ікони й усуває іконоборчого патріярха Йоана VII, а на
Христа, Пречистої Діви Марії і святих. Оскільки перше торжество
його місце ставить Методія І (842-846). Патріарх Методій І, що зазнав
православ’я, тобто прилюдне почитання святих ікон після осуду
гонінь і мук за святі ікони, зараз скликає до Константинополя синод,
іконоборства, відбулося в першу неділю посту 842 року, то ця неділя який уже остаточно повертає почитання святих ікон. Цю кінцеву
до сьогодні залишилася неділею почитання святих ікон, хоч це
перемогу, знану як "тріумф православ’я", наша Церква щорічно
торжество не має нічого спільного з Великим постом. Погляньмо
згадує у неділю Православ’я. До великих оборонців святих ікон
дещо ближче на історію іконоборства та причини встановлення
належать патріярх Герман І, святий Йоан Дамаскин, святий Андрій
неділі Православ’я.
Критський († 767), святий Теодор Студит (759-826) і патріарх Методій
ПОЧАТОК ІКОНОБОРСТВА: Визначна риса Східної Церкви – це
І. Патріархові Методієві І приписують укладення Чину Православ’я,
давнє й особливе почитання святих ікон Ісуса Христа, Божої Матері, тобто прилюдного визнання святої віри, яке читають на Службі Божій
ангелів і святих. Святим іконам, подібно як і святим мощам, Христова у неділю Православ’я. Цей Чин Православ’я з часом зазнавав різних
Церква віддає великі почесті і пошану. Вона ставить їх у храмі для
змін і додатків. Він прийшов і на наші рідні землі та відбувався в
прилюдного почитання. Вона заохочує, щоб ми святі ікони почитали катедральних церквах. До нього входять визнання віри, прилюдне
вдома та – у формі хрестиків чи медальйонів – носили на своїх
віддання почесті іконам Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці, подяка
грудях. Святі ікони зазнавали прилюдної і приватної почесті у Східній Богові за перемогу над єресями, молитви за живих і померлих та
Церкві аж до панування візантійського цісаря Лева III Ісаврія (717проголошення анатеми на єретиків. Дух богослужіння неділі
741). Під впливом двох єпископів з Малої Азії він осудив почитання
Православ’я – це дух радості, перемоги, тріумфу та почесті й пошани
святих ікон і вважав його за ідолопоклонство. Свою боротьбу проти
до святих ікон. "Сьогодні, вірні, радісно плещім руками, – сказано в
святих ікон почав від того, що наказав забрати ікону Ісуса Христа з
каноні утрені у першій пісні, – і закличмо: "Які дивні діла Твої, Христе,
брами його палати. А відтак у 730 році він видав цісарський декрет,
і велика сила, що наше одномисліє і згоду встановив. Прийдіть,
яким заборонив почитання святих ікон у цілій державі. Цим декретом Богом просвічені, і святкуймо радісний день. Сьогодні небо й земля
у Східній Церкві починається довга, завзята, болісна і кривава
радіє, і ангельські чини та людей громади особливо празнують".
боротьба проти святих ікон, знана в Церкві під назвою іконоборства. "Нині всім засяяло світло благочестя, – співаємо на стихирах великої
Ця боротьба з невеликими перервами тривала понад сто літ і
вечірні, – прогоняючи обман нечестя, наче хмару, і просвічуючи
закінчилася світлим тріумфом почитання святих ікон. Цісарський
серця вірних. Прийдіть усі православні, припадімо благочестиво з
декрет наказував святі ікони нищити, палити, а їхніх оборонців
поклоном до чесних Христових ікон". А на утрені на хвалитніх
ув’язнювати, відправляти на заслання і навіть мучити. Патріарх
стихирах співаємо: "Днесь настав радісний день і повний утіхи, бо
Герман І (713-730) не хотів підписувати цісарський декрет проти ікон, блищить ясність найправдивіших догматів, і сяє Христова Церква,
за те цісар його усунув та призначив патріархом послушного собі
прикрашена нині відновленням святих ікон і сяйвом образів, і Богові
Анастасія (730-754). Римські папи, спочатку Григорій II (715-731), а
миле одномисліє вірних". У восьмій пісні канона утрені читаємо:
потім Григорій III (731-741) пишуть до цісаря листи протесту і на своїх "Зберігаючи прадідні закони Церкви, пишемо образи Христові і Його
римських синодах осуджують боротьбу проти ікон. Цісар Костянтин V святих та цілуємо їх устами, серцем і бажанням, взиваючи:
Копронім (741-775), син Лева III, завзято продовжував іконоборчу
"Благословіть усі діла Господні Господа".
боротьбу свого батька й хотів, щоби почитання святих ікон Церква
о. Катрій Юліян, ЧСВВ, Пізнай свій обряд.
урядово осудила. З цією метою у 754 році він скликав єпископів до

