Holy Family Ukrainian
Catholic Church

Українська Католицька
Церква Св.Родини

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

Парох: о. Микола Попович
225 N. 4th St.
Lindenhurst, NY 11757

Pastor: Fr. Olvian Nicolae Popovici
Phone:(631) 225-1168 / Fax:(631) 225-1177

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

E-mail: popovici1 @ aol.com
Web Page: www.holyfamilyucc.com
Facebook: Saturday School:
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool

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

No. 06/18

CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя, 11-го Лютого, 2018р. Неділя м’ясопусна, про Страшний
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нагоди його уродин, та всієї Родини Танчак та
Смеричинських, Боже благословення для Степана Шустак з
нагоди 65 – их уродин та всієї Родини Шустак,
зам. Родини Смеричинських та Шустак.
6:00 год. вечора – Вечірня.
Неділя, 18-го Лютого, 2018р. Неділя сиропусна, прощення. Св.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Оксани та всієї
мчц. Агафії.
Родини Москалюк, Боже Благословення для Степана та всієї
9:00 год. ранку – ( Ґерардо Поццалья, зам. родина Сміт) – анг. мовою.
Родини Герич, зам. Родина Москалюк та Родина Герич) - укр. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
5:00 год. вечора – Великопосна Вечірня – (Григоріанський
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

календар) – анг. мовою.

6:00 год. вечора – Молебень до Іс. Хр. ( Боже Благословення
для Стефанії Бікер, зам. пок. + Ґлорія Толопка) – анг. мовою
7:00 год. вечора – (Служба Божа за свято Трьох Святителів)- За Парафіян
- укр. мовою
Понеділок, 12-го Лютого, 2018. Трьох святителів: свв. вел.
Архиєреїв Василія Великого, Григорія Богослова і Йоана
Золотоустого. Св. свщмч. Іполита.
9:00 год. ранку – Акафіст до Страстей Христових – анг. мовою.
Вівторок, 13-го Лютого, 2018. Свв. чудотворців і безсрібників Кира та
Йоана.

- Священичі Реколекції
Середа, 14-го Лютого, 2018. Передсвяття Стрітення. Св. мч. Трифона.
- Священичі Реколекції
Четвер, 15-го Лютого, 2018. СТРІТЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.

- Священичі Реколекції
6:00 год. вечора –  Юрій Федун, зам. Богдан Федун– анг. мовою
7:00 год. вечора – За Парафіян - укр. мовою
(Благословення свічок і мировання.)
П`ятниця, 16-го Лютого, 2018 р. Св. і праведного Симеона Богоприємця й
Анни пророчиці.

9:00 год. ранку – Панахида в пам’ять пок.:  Алекса Олешко,
Вілліяма Олешко,  Ґлорії Толопка, зам. + Ґлорія Толопка

7:00 год. вечора – Хресна Дорога – на обидвох мовах.
8:00 год. вечора – 40 – й день за пок.  Маріанну Левін,
зам. Карла Левін
Субота, 17-го Лютого, 2018 р. Прп. Ісидора Пилусіотського.

8:00 год. ранку - Боже Благословення для Івана Танчак з

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 2- го березня 2018р. і
розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8 годині
вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 – 2:00
год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі та
свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (4 – го березня 2018 р о 12:00 год дня) в першу
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітейбатьків. 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
м. Лінденгурст, НЙ 11757
харчі
для
парафіальних
потреб.
Нехай
Бог Поблагословить усіх
Недільна Пожертва, 4 лютого, 2018 р.
волонтерів
і
жертводавців
та
винагородить
сторицею.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне 5. Приносимо до відома парафіян, які б бажали отримати
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Йорданське освячення домів телефонувати до о. Пароха
М. Поповича (631) 225- 1168 для узгодження відповідного часу. Це
Свічки: $295, Тетрапод: $35, Кава: $175, Свята: $17, Вареники: $45,
Річний внесок: $475, Сівач:$200, Світло: $10, Пожертва: $300, Різне: $25,
можливо зробити не пізніше 15 –го лютого.
Місячна пожертва на іпотеку - $800.00,
6. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
Недільна пожертва – $1,163.00
/ Разом - $3,540.00
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 4 – го лютого 2018 р.
листопаднього “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
7. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з сиром та з
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
капустою, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
потреб нашої Церкви.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
8. Дорогі Парохіяни: У ваших річних конвертах знаходиться конверт
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
під назвою` «Annual Parish Support – Річна Парафіяльна Пожертва»,
до священика.
---------------------------------------------------------------------------------------зібрані кошти будуть використовуватись для прикрас і зберігання
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці лютому 2018 р. наші чистоти в нашому Божому храмі.
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
9. Сьогодні 11-го лютого 2018 р. розпочинається добровільна
“На Многая і Благая літа!”
пожертва для бідних. При тетраподі знаходиться біла скринька з
надписом “Rice Bowl”. Для складення пожертв конверти можна
Новини нашої парафії:
знайти у вестибюлі та біля тетрапода.
1. Подаємо до вашого відома, що від 12 до 15 лютого, 2018 р.,
10. Цьогорічний всесвітній день подружжя святкуємо сьогодні в
о. М. Попович братими участь у священичих реколекціях в Mt.
неділю, 11-го лютого. Після Св. Літургії долучимо спільні молитви за
Alvernia Retreat center, Wappinger Falls, NY. Тел. (845) 297-5706
2. Поминальні пожертви: На прохання покійної Ґлорії Толопка в її одружені подружжя. Владика Павло, ЧСВВ просить, щоб у кожній
пам’ять відкрито рахунок для зібрання коштів для побудови дзвіниці парафії Стемфордської єпархії, парафіяльна родина спільно
помолитися та просила Божих обильних ласк та благословення на
при нашому храмі. Наш храм отримав пожертви від наступних
здорове,
спокійне, побожне, щасливе і дружнє життя усіх подружніх
жертводавців: п. Д. Васильцьов та п. Н. Павлюк, 250 дол., панство
пар.
Смит 100 дол., Волтер Козіцький 100 дол., панство Козіцьких 100
11. Дорогі Парохіяни: Духовна мандрівка найбільшими святинями
дол., панство Танчак 100 дол., панство Рибак 50 дол., панство
Фромел 50 дол., п. М. Корнер 50 дол. Спільна сума пожертв 800 дол. та визначними храмами Італії триватиме від 16 вересня до 27
вересня 2018 року. Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній
3. Запам`ятайте: а. Сьогодні 11-го лютого 2018 року при нашій
парафії організовується особливий обід з нагоди « Дня Валентина» духовній подорожі, «Стопами Святих» «В СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ
ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не до однієї поїздки,
та Запусти, вартістю - $6.00 для дорослих, а для дітей віком до 7
років - вхід вільний, після обидвох Св. Літургій. Ласкаво запрошуємо а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За додатковою
інформацією звертайтеся до о. Пароха.
усіх Вас.
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в ------------------------------------------------------------------------------------------------Заохочуємо усіх парафіян до щоденної молитви на Вервиці, щоб Господь Бог
неділю 18 лютого 2018 р.Б.
зсилав своє милосердя на нас.
в. Місяць Лютий, це місяць збірки для Єпархіяльної газети «Сівач». В
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

цей час ми добровільно приєднуємось до збірки для газети. Будь- ласка
приєднайтесь і ви підтримувати Єпархіяльну газету Сівач вашими
щирими пожертвами включаючи у ваші конверти, які ви маєте при нашій
парафії по 20 дол., щоб і надалі газета могла проіснувати.

До вашої уваги: Кр. 8, 8 – 9, 2. «Страва не зближує нас до Бога» Через

первородний гріх людини, гріх непослуху Адама і Єви, він увійшов і в людство, і в
кожну людину. Коли придивитися до буття нашої вселенної, то цей гріх увійшов лише
в людину, він не увійшов у природу, не увійшов у речі, вони – нейтральні. Все
залежить від того, як людина своєю волею, своїми вчинками з цими речами
поведеться. Свобідна воля людини призводить до того, що одна і та сама річ може
бути використана і для гріха, і для добра. Знаємо, що ножем можна вбити, а можна
нарізати хліба і нагодувати голодного. Так само і страви, які ми вживаємо, можуть
сприяти нашому фізичному скріпленню, а можуть робити з нас розманіжених
черевоугодників. Стараймося ставитися і до страв, і до всіх речей у нашому
житті з позиції, що до Бога наближає, приймати, а все, що віддаляє від
Господа, відкидати. Мт. 25, 31-46. «Істинно кажу вам: усе, що ви зробили
одному з моїх братів найменших, – ви мені зробили». Те, що Бог порівнює себе з
найменшими, зазвичай для людини є незбагненною тайною, складною для розуміння
й усвідомлення. Ми можемо про це багато розповідати іншим, проповідувати, а от
усвідомити собі, що Бог принизив себе до людського буття, що Господь присутній у
кожній людині, – це для нас справді велика тайна. І коли ми побачимо Божу
присутність в іншій особі, – це справді велике чудо. Позаяк інша особа створена за
образом Божим, то для нас надважливо розуміти, що наше ставлення до Бога, наша
віра в Нього виявляється в тому, як ми ставимося до людей. Якщо ми благоговіємо
перед Богом, то це благоговіння виявляється і перед людьми, які носять цей образ
Божий. Якщо ж не маємо любові до людей, яких бачимо, то цілковито так само ми
ставимося й до Господа. Адже саме в щоденних ситуаціях і стосунках з людьми
виявляється те, ким ми насправді є, і те, чи дійсно маємо страх перед Богом, –
тобто чи боїмося образити Його навіть найменшим гріхом і непослухом.

г. 25- Лютого 2018р. буде проводитися добровільна збірка пожертв
для Катедрального Собору в Києві, щоб підтримати Патріярха
Святослава Шевчука та мистецьку спадщину Катедрального собору
Воскресіння Господнього в Києві, що є однією із подій процесу до
приготування заснування Патріархату. Конверти для цієї збірки є
біло- червоного кольору і знаходяться у ваших річних конвертах або
є доступні при вході до церкви із написом “Андріїв Гріш....”
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. вірянам нашого храму, які добровільно прилучилися в
приготуванні їжі, яку споживали на поминальній тризні в пам’ять пок.
+ Ґлорії Толопка.
Б. Пану Сергію Шелестов і його друзям, які почистили церкву та
парафіяльний зал у середу, 31 січня, 2018 р. Задля його
безкоштовній праці наша парафія заощадила додаткових витрат.
В. наступним родинам з нашої парохії, які долучилися з
додатковими пожертвами для добра нашого храму: панство Сущак
пожертвували 200 дол., Родина Стецишин пожертвували 100 дол.
Г. Панству Атаманов, які нещодавно пожертвували необхідні речі та - Владика Венедикт (Алексійчук)

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
До вашої уваги:
маємо розуміти, що все, що відбувається під час Богослужень,
Для чого носять хліб до церкви? Скільки хлібин і що ще
має свою символіку і певні приписи щодо виконання. Кадіння
потрібно брати на панахиду?
священних предметів та ікон означає наше шанування Бога та
– Хліб несуть до церкви для поминання душ. Склалася традиція, святих, а також ревні прохання до них про заступництво. Якщо
що до церкви, крім хліба, несуть батони, печиво, цукерки, фрукти, служитель кадить людей, то це означає любов і благословення
мед, вино (який використовується для причастя), борошно та олію Боже до нас. У цьому випадку на кадіння прийнято схиляти голову
(з яких випікають просфори), а також у баночках цукор, куди
і христитись при цьому не потрібно! Маємо розуміти, що кадіння
встановлюють свічки і під час богослужінь моляться за упокій
приготовляє нас до молитви, налаштовує на правильний
померлих. Християнин приносить у храм і молитву, і милостиню. молитовний настрій. Так само, як дим кадила підноситься вгору,
Це особливо актуально у дні Великого посту, впродовж якого
так і наші молитви підносяться до самого Бога. Тож нехай і
церквою встановлено три поминальні суботи, коли заведено
символ запаленого кадила з пахучим ладаном, завжди нагадує
прийти до храму на спільну заупокійну молитву. В давнину, коли нам про потребу власного духовного росту, роблячи наше
віруючі приходили в церкви, то просили сиріт, калік, які на паперті духовне життя більш повним та свідомим.
благали допомоги, помолитися за тих, хто відійшов у вічність. Їм
давали милостиню в пам’ять про померлого. От навіть проскуру
Що правильно використовувати в УГКЦ: фани чи хоругви?
ріжуть на маленькі шматочки і роздають усім, щоб поминали
Фани – це полотнища із зображеними на них образами Ісуса
покійного. Суть не в тому, скільки хліба ви принесете, головне, що Христа, Матері Божої чи святих. Вони представляють конкретну
ви подали свою жертву. Але ваша пожертва не повинна бути
парафію. Призначені для походів, процесій. Під час урочистих
обов’язково у вигляді продуктів. Це може бути пожертва на храм. відправ з фанами стоять у церкві на знак сповідування нашого
Можна не нести хліб і цукерки, а просто купити одну чи кілька (на Господа та Його перемоги над злом. Тримати фани потрібно
власний розсуд) свічок і поставити їх на підсвічник панахидного
зображеннями Христа, Богородиці та святих до людей та до тих,
столу. Ця жертва – подяка Богові. У когось більша, у когось
хто тримає. Таким чином фани показують нам, до кого маємо
менша.
прямувати, а також закликають до перемоги над гріхом та
Після поминальних служб у церквах залишається багато
заохочують вірних до наслідування їхнього життя.
продуктів. Куди їх дівають? І чи можна з панахидного
І хоругви, і фани символізують тріумф Христової Церкви. В
столу брати хліб, який людина принесла до церкви на
УГКЦ використовуються як фани так і хоругви. Важливо також
поминальний молебень?
памятати, що це питання є більш обрядовим, а не догматичним,
– У кожному храмі встановлені свої традиції. Зокрема, в нашому з тому не варто на цьому сильно акцентувати увагу.
мого благословення кожен бажаючий може забрати з
Коли саме потрібно нахиляти фани під час служби на Різдво?
панахидного столу принесений ним на службу хліб і, прийшовши Існує традиція в наших церквах на відповідь до виголосу "Тобі
додому, розділити його за родинним столом, пом’янувши душу
Господи" прихиляти голови, фани, хоругви. Тому це залежить від
покійного.
звичаю конкретної парафії. На мою думку це є виявом зовнішньої
Загалом, так уже традиційно уклалося, що першими продукти з
форми богопочитання. Важливішим є перебування духа та тіла на
панахидного столу треба дати священику і церковній громаді:
спільній молитві. Щодо Служби Божої на Різдво, то якогося
паламарю та нужденним прихожанам. А те, що залишилося,
особливого моменту, де б слід було прихиляти фани не
церква віддає людям, які його потребують. Отож вважаю, що
вирізняється.
немає ніякої крамоли в тому, що людина після панахиди забере
додому принесений на поминальну службу хліб чи батон. Але
Роз’ясніть будь ласка, чи можна жертвувати на
перед тим слід попросити на це благословення священика або
Сорокоусти чи Служби за упокійні щось. окрім
сам священик вам скаже забрати.
хліба(наприклад, солодощі)?
Традиція приносити пожертви на заупокійні служби та сорокоусти
Запитуємо священика:
у вигляді хліба та цукру є досить давньою та має своє символічне
Чи можна замовляти сорокоусти за здоров'я?
значення. В давнину, коли віруючі приходили в церкви, то
У традиції Української Греко-католицької Церкви під
просили сиріт, калік, які біля церкви благали допомоги,
Сорокоустами розуміється Служби в час Великого посту, під час
помолитися за тих, хто відійшов у вічність. Їм давали милостиню в
яких читаються поминальні молитви за всіх померлих. Тому, в
пам’ять про померлого. Окрім хліба носили коливо (пшеницю, яка
нашому храмі такого поняття як сорокоусти за здоров'я немає,
була солодкою), згодом приносили свічку запхану в цукор, який
однак щоденно служиться Божественна Літургія, на якій є
потім також роздавався бідним. Так люди в теперішній час дуже
намірення «за всяке прошення», де ви можете подавати на
часто практикують приносити замість цукру різноманітні солодощі,
Службу вказуючи імена тих, за кого хочете молитись.
що є всього лиш продовженням того давнього звичаю, який існує
в нашій Церкві.
Майже кожну неділю ходжу на Службу Божу і кожен раз
Що означає слово "Саваот"?
доводиться помічати, що коли священик виходить з
Це єврейське слово, що значить «Господь ангельських сил».
кадилом одні хрестяться, а інші ні. Як робити в цьому
випадку правильно?
Cкажіть, чи можна запечатувати гріб самогубця і служити
Зважаючи на ваше запитання, насамперед хочу згадати слова св.
Службу Божу за самогубцями?
Василія Великого, який писав: “В церкві все благовидно і по чину
Проблема самогубства не є простою і однозначною. Тут,
мусить бути”. Так само, коли ми говоримо про кадіння в храмі,
найперше, потрібно розглянути ряд факторів, які привели до

самогубства, чи людина це свідомо робила, чи ні, чи, можливо,
була в стані депресії, чи під дією сильного стресу. Щодо
запечатування гробу, то священик може це робити, але тільки із
благословення місцевого правлячого єпископа. Поминання на
Божественних Літургіях за самогубцями не твориться окремо, але
лишень у загальному списку із іншими померлими, віддаючи його
Божому провидінню і милосердю.
Чи можна відправляти за самогубцями богослужіння
Панахиди?
Поминання на Божественних Літургіях за самогубцями не
твориться окремо, але лишень у загальному списку із іншими
померлими, відаючи Його Божому провидінню і милосердю. Є
свідчення священиків, які несвідомо служили в намірені за
самогубця та погано почувалися вже під час служіння
проскомидії, але, дізнавшись, що це Служба Божа за самогубців,
приєднували ці намірення до інших і таким чином могли в
доброму самопочутті відслужити Божественну Літургію. Отож,
якщо хтось молиться за самогубця, то в першу чергу має відати
його Божому провидінню: «якщо, Господи, на це Твоя свята воля,
то прийми душу слуги Божого «ім’я». Також потрібно над місцем,
де було скоєне самогубство провести екзорцизм, або хоча б
освятити його, звершуючи при цьому чин малого освячення води.
Це необхідно тому, що вчинок самогубства завжди
супроводжується впливом злого духа і сім’я, в якій було вчинене
самогубство, має задуматися, чи в попередніх поколіннях не було
самогубства. Якщо це сталося, тоді бажано провести
діагностичний екзорцизм над членами сім’ї, тим більше, якщо
хтось із членів сім’ї переживав нав’язливі думки про самогубство.
Як правило будь-яка людина, яка переживала такі суїцидальні
думки, обов’язково має звернутися до священика-екзорциста, або
навіть до будь-якого священика, щоб відбути добру сповідь та
молитву звільнення. Будь-яка думка про самогубства ніколи не
виходить із тверезого розуму, але завжди є спокусою від злого
духа. Відносно похорону самогубців, то його можна здійснювати
лишень із благословення єпископа і власне сам владика визначає
спосіб проведення похорону, який із огляду на певні
виправдовуючі обставини може визначити такий випадок, не як
свідоме та навмисне самогубство, яке є наслідком безбожного
життя, але швидше як нещасний випадок, який виникає із причини
хвороби. Дивлячись на таку шокуючу статистику самогубств, нам
необхідно задуматися і зробити все необхідне, щоб не допустити
опанування злим духом, а саме часто приступати до сповіді та
приймати Святе Причастя, практикувати духовне читання та
молитву та творити добрі вчинки. А якщо людина відчуває
підозрілі напастування, обов’язково нехай звернеться до
священика за порадою та молитвою.
Що таке чистилище?
Чистилище - проміжне місце між небом та пеклом, де душі тих,
хто, хоча помер у ласці Божій, але після смерті не вдостоївся
неба через те, що за свого земного життя не спокутував своїх
гріхів. Душі в чистилищі позбавлені можливості оглядати ясність
лиця Божого, тому що їхні гріхи неспокутувані, вони не мають
"весільного одягу", в якому можна ввійти до світлиці Царства
Небесного.

Чистилище - місце очищення, страждань, темряви, вогню, його
також можна назвати місцем надії, бо кара, яку там відбувають,
триває до певного часу, і душі, які в ньому перебувають, живуть
гарячим бажанням якнайшвидше звільнитися з нього, щоб
оглядати Маєстат Всевишнього Бога.
Про очищення через вогонь нас навчає Святий Апостол Павло:
"Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не
може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж
хтось на цій основі будує зі золота, срібла, самоцвітів, дерева,
сіна, соломи, - кожного діло стане явне; день бо Господній
зробить його явним; бо він відкривається в огні, і вогонь
випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він
збудував, устоїться, той прийме нагороду; а коли чиєсь діло
згорить, то він зазнає шкоди; однак він сам спасеться, але наче
крізь вогонь" Отці Церкви навчають, що золото, срібло, самоцвіти
- це наші добрі діла. На противагу їм дерево, сіно і солома - легкі
гріхи і прогрішення. Людина, яка відійшла у вічність з легкими
гріхами і прогрішеннями, буде спасенна, але має бути очищена
через вогонь.
Протестанти відкидають науку про чистилище: мовляв, після
смерті вже не можна нічим допомогти нашим померлим, хто що
заслужив на землі, те і отримує на небі. Після їхньої науки по
смерті немає прощення. А що каже на ці закиди Слово Боже? Ісус
Христос навчає: «Тому кажу вам: Усякий гріх, усяка хула
проститься людям; але хула на Духа не проститься. І коли хтось
каже слово проти Сина Чоловічого, йому проститься. Коли ж
хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому
світі, ні на тому» (Мт.12, 31-32). З цього випливає, що деякі гріхи
прощаються або можуть бути прощені на другому світі, тобто
після смерті людини. По смерті немає прощення тяжких гріхів,
йдеться тут про легкі або вже прощені, але ще не відпокутувані
смертельні гріхи.
У Слові Божому чистилище представлене, як в'язниця, а душа,
яка в ньому перебуває, - як в'язень: "Мирися зі своїм противником
швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не
віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в
темницю. Істинно кажу тобі: Не вийдеш звідти, доки не заплатиш
останнього шага" (Мт. 5, 25-26). Про яку темницю іде мова?
З пекла вже ніхто не вийде. Отже, є місце в другому світі,
означене, як темниця, і душа з неї вийде, як відбуде свій "термін
ув'язнення", а тим місцем є чистилище. Такі душі не заслуговують
на пекло, бо не мають тяжких гріхів. Іти до неба вони також не
можуть, бо заплямлені легкими гріхами. Тому годиться, щоб Боже
Провидіння дало душам можливість покутувати за свої гріхи і
очиститися в чистилищі. Наука про чистилище існувала від
початку християнства. Ціла християнська традиція підтверджує
віру християн в існування чистилища. З давніх- давен
відправлялися Божественні Святі Літургії за душі усопших, були
окремі поминальні дні, похоронні звичаї і традиції, які свідчать, як
християни ставилися до своїх померлих, як заносили свої палкі
молитви до Всевишнього про прощення їхніх гріхів і спасіння їхніх
душ. Питання про чистилище розглядалося на III і VI Соборі у
Карфагені, на IV Вселенському в Латерані, вчення про нього
розробив Святий Тома Аквінський. Догмат про чистилище
Прийняв Флорентійський Собор 1439 р. і підтвердив
Тридентський Собор 1562 р.

