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Перша Неділя після Зіслання Святого Духа , Неділя всіх Святих
11-го Червня, 2017р. Св. прпмчц. Теодосії, діви.
Глас 8: Апостол: До Євреїв 11:32–12:2а. / Євангеліє: Матея 10: 32 – 33, 37 – 38, 19: 27 – 30.

8:00 год. ранку – Акафист до ГНІс .Хр.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Марти, Оксани, Лесі,
Надії, зам. Родина Скрипочка) - укр. мовою.
12:00 год. дня – Розпочинається Фестиваль.
Понеділок, 12-го Червня, 2017. Прп. Ісаакія, ігумена обителі Далматської.
Увага: Початок Петрового посту.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх (особливе
намірення), зам. Матері в Молитві.
8:00 год. вечора – Молебень до ГНІс .Хр.
( Молебень чи Акафист служиться о 8 – ій год. вечора кожного дня місяця червня)

Вівторок, 13-го Червня, 2017. Св. ап. Єрмія. Св. мч. Єрмея.
9:00 год. ранку –  Літургія за усопші членів / Панахида, зам.
Матері в Молитві

Середа, 14-го Червня, 2017. Св. мч. Юстина, філософа, і тих, що з ним.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх членів
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство
8:15 год. вечора – Біблійні студії – на укр. мові
Четвер , 15-го Червня, 2017. Торжественне поклоніння пречистим
Тайнам Тіла і Крови Господа нашого Ісуса Христа. Св. Никифора, ісп..

9:00 год. ранку – Боже Благословення для Максима Сісаванґ

П`ятниця, 16-го Червня, 2017 р. Св. мч. Лукиліяна і тих, що з ним.
9:00 год. ранку – Подячна Літургія для родини Балабан
Субота, 17-го Червня, 2017 р. Св. Митрофана, патр. Царгородського.
9:00 год. ранку –  Серафима Рикшинська {Річниця}, зам.
Богдан Федун

4:00 год. по обіді - Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для
новонародженої Вероніки Лучка
6:00 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора –  Служба Божа за усопших батьків у
парафії - анг. мовою.
Друга Неділя після Зіслання Святого Духа, 18-го Червня, 2017р.
Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського. Св. мч. Косми, пресвітера вірменського.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. 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
Advisor: Gloria Tolopka (631) 667-6483

June 11, 2017 / Червень 11, 2017

10:15 год. ранку – За всіх живих батьків - укр. мовою.
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
відбути передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30).
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з
1:30 – 3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 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 7- го Липня
2017р. 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 (9 – го липня 2017 р в 11:30 ранку) в
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12 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.
Завіщання: 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

Недільна Пожертва, 4 червня, 2017 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: $225, Тетрапод: $5, Кава: $62, Свято: $1,136.00, Пожертва: $197, Підтримка
парохії: $25, Вознесіння: $17, Харитативна Акція – 300 дол.

Місячна пожертва на іпотеку - $980.00,

Недільна пожертва – $586.00

/ Разом - $3,516.00

м. Лінденгурст, НЙ 11757

ЄПАРХІАЛЬНА МОЛОДІЖНА ЗУСТРІЧ відбудеться в Українській
Католицькій церкві Святого Архистратига Михаїла в місті Йонкерс штату
Ню-Йорк, в суботу 24 червня і неділю 25 червня 2017 року Божого.
Гасло зустрічі: „Служити Богові служачи іншим.’’ Всі діти віком від 8 до
17 років запрошуються. За додатковою інформацією звертайтесь до
парафіяльного священика.
До вашої уваги: Євр. 11, 38 – 12, 2. «Маючи навколо себе таку велику хмару

свідків… біжімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за пильно в Ісуса, засновника й завершителя віри» Усі ми віруємо в Бога, але у
слово «вірую» кожен вкладає своє поняття, розуміння, кожен з нас по-різному
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 4–го червня 2017 р.
зростає у цій «своїй» вірі. Тому важливо, щоб ми мали когось, хто є прикладом
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
віри для нас. Церква окреслює цих осіб як святих, тобто тих, які своїм життям, не
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є зважаючи на зовнішні обставини, попри типи характеру, які вони мали, були
витривалі в вірі, слідували, вірували і йшли за Господом і уподібнились до Нього
у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо у святості. Так само і ми, вдивляючись у подвиги святих, будьмо витривалі
в цій дорозі за Господом. І тоді отримаємо свою нагоду, як і усі ті свідки,
звертатися до священика.
які вдивлялися пильно в Ісуса Христа.
---------------------------------------------------------------------------------------Мт. 10, 32-33. 37-38; 19, 27-30. «Кожний, отже, хто визнає мене перед
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці червні 2017 р. наші
людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним».
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
У своєму житті ми неминуче свідчимо або не свідчимо про Бога. Хоч дуже часто
“На Многая і Благая літа!”
живемо в ілюзії, що можемо дотримуватися нейтрального стану, але це не є так.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Загалом завжди робимо крок або в бік Бога, або від Бога. Часто тішимо себе
Новини нашої парафії:
думками, що ті чи інші обставини наблизять нас до Господа, або нарікаємо, що
деякі ситуації віддаляють нас від Нього. Насправді будь-які обставини можуть як
1. Пригадуємо вам, що в Неділю 18-го Червня припадає “День
наблизити нас до Бога, так і віддалити від Нього. Це цілковито залежить від
Батька”. Якщо ви бажаєте, щоб імена ваших батьків були
кожного з нас. Обставини самі по собі не роблять нас ні святими, ні
згадані на Службах Божих: за померших в Суботу вечером о 7- постави
грішними. Ми святкуємо пам’ять всіх святих. Це ті, які зуміли всі обставини свого
ій, а за здоров`я на Українській в неділю, будь-ласка напишіть
життя використати так, щоб жити досконало, свято. Вони не мали кращих чи
імена або подзвоніть до нашого офісу.
гірших умов від нас. Вони мали такі ситуації, які дав їм Бог. По-людськи,
2. Літній розклад Богослужень. Від 25 червня до 10 вересня ц.р. можливо, інколи вони були легшими від наших, але здебільшого набагато
о 9 год. ранку служитиметься Св. Літургія на англійській мові, а о важчими. Усе все це посилав їм Господь, щоб саме в цих обставинах вони
прийшли до святості. Так само послав нам і наше життя. Господь посилає нам
10 год. ранку – на українській мові (співана).
кожну людину, кожну подію, дає нам працю, родину, щоб саме там, у тих
3. Місяць Червень - це місяць присвячений Серцю Христовому.
конкретних обставинах нашого життя, ми визнавали й свідчили нашу віру
Молебень чи Акафист буде відправлятися щодня протягом червня о в Нього..
Владика Венедикт (Алексійчук).

8-ій год. вечора. Просимо всіх парафіян до участі у цих відправах.
Будь ласка знайдіть час, щоб нам всім разом зустрітися на цих
богослуженнях.
4. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з капустою та з
сиром, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб
нашої Церкви.
5. Запам`ятайте:
а. 18-го Червня 2017 р Сестринство Апостольства Молитви буде
організовувати обід з нагоди Дня Батька вартістю 6.00 дол. від особи
після обидвох Служб Божих. Заохочуємо всіх прилучитися до свята і
прийти на обід.
б. Збірка в місяці червні: Прибирання церкви: Наступна
добровільна збірка відбудеться 25-го червня 2017 р.Б.
в. Український танцювальний колектив Горлиця при нашій
парафії організовує сьогодні 11-го Червня 2017р 1-ий Український
Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша інформація
прилучена до нашого вісникa.
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а Щиросердечна подяка всім тим які принесли одяг і тощо...для
дітей. Пачки (200 фунтів) були спаковані і відправленні до сиротинця
в Дрогобич, парафіянкою п. Іриною Попович.
б. п. Томасу Ларая, який продовжує постачати питєву воду для
наших машин. Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та
жертводавців та винагородить сторицею.
7. До вашої уваги:
А. Фестиваль при нашій парохії 11 – го червня 2017р.
Б. Наша Українська школа планує подорож до Мистик, штат
Конектікут 24 та 25 червня. Більша інформація прилучина до
вісника.

Вчення Святих Отців про гріх ...продовження з попереднього вісника

Нам потрібно стримувати розум та пам’ять від гріха, пам’ятаючи, що під
час здійснення самого гріха може людина померти. Такі приклади подає
нам Святе Письмо: єгипетський цар, прагнучи повернути назад
ізраїльський народ, помирає в бурхливих хвилях моря (пор. Вих. 14:2728); Авесалом, син Давида, бажаючи вбити свого батька, сам безславно
помирає (пор. І Цар. 18:24). Тай сучасний світ подає нам багато
прикладів: перелюбник та блудник помирає на місці вчинення гріха,
злодії та грабіжники помирають під час скоєння своїх скверних злочинів,
беззаконники отримують за своїми ділами. Смиренна молитва – це
велика допомога в боротьбі із гріхом. Сам Христос нас навчав:
«Чувайте й моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але
тіло немічне» (Мт. 26:41). До причастя Святих, Страшних,
Животворящих Тайн нам потрібно приступати зі страхом та трепетом,
пам’ятаючи, що вони повинні стати для нас не в суд і осудження. Нехай
для кожного із нас стануть потішаючими слова Христа під час Другого
Приходу: «Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину
Царство, що було приготоване вам від створення світу» (Мт. 25:34).
Та й см пророк Ісая підкреслює: «…ніяке вухо не чувало, ніяке око не
видало іншого Бога, крім тебе, що стільки вчинив би тим, що на
Нього уповають» (Іс. 64:3). До грішників Господь скаже: «Ідіть від мене
геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам
його» (Мт. 25:41). І підуть вони на вічні муки, а праведники в Царство
Небесне. Як бачимо, всюди в Слові Божому для нерозкаяних грішників
приготовані різноманітні біди, а благочестивим – блаженство. Нам,
християнам, потрібно берегтися тимчасових насолод гріха, щоби не
позбутися вічного блаженства і не потрапити у вічні муки, які не будуть
мати кінця . За книгою Г. И. Шиманского «Учение Святых Отцов о страстях и
добродетелях».

Третя Сторінка
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нами 400-ліття заснування Василіанського Чину Св. Йосафата
373) склав окремий гимн. Із сказаного випливає, що свято Всіх
прийнявши участь у відпусті 18 червня 2017 року в монастирі за
мучеників первісно не святкували скрізь того самого дня та що в
адресою: 1 East Beach Drive, Glen Cove, NY 11542, on Long Island. З
одних Церквах воно було рухомим, а в инших нерухомим святом.
нагоди Ювілею Апостольська Столиця надала Повний
відпуст учасникам святкування.
У якому столітті свято Всіх мучеників перейшло в празник Всіх
святих і перша неділя після П’ятдесятниці стала його днем, годі
Неділя всіх святих
щось певного сказати. Відомо, що за цісаря Льва Мудрого (886“Величаємо вас, апостоли, мученики, пророки і всі святі, і
911) цей празник вже святкували на Сході, бо саме він збудував
почитаємо святу пам’ять вашу, ви бо молите за нас Христа
величний храм на честь Усіх святих. Князь Максиміліян каже, що
Бога нашого” (Величання на неділю Всіх святих).
на Сході празник Усіх святих святкували раніше, ніж на Заході
Восьма неділя після празника Пасхи, а перша після Зіслання
(Виклади про східні Літургії).
Святого Духа називається неділею Всіх святих. Вона завершує
2. Західна Церква: Західна Церква святкує празник Усіх святих 1
коло рухомих свят. Цього дня наша Східна Церква віддає
листопада. І тут, як і на Сході, спочатку було в практиці свято Всіх
особливу почесть усім тим, які є плодом дарів Святого Духа. “У
мучеників, що його Церкви різних країн святкували у різний час.
цей день, в неділю після П’ятдесятниці, — читаємо в синаксарі
Святий Максим з Турину (V ст. ) має проповідь на честь Усіх
цієї неділі, — святкуємо празник Всіх святих скрізь — в Азії, Лівії,
мучеників у першу неділю після П’ятдесятниці. У 609 або 610 році
Європі, на півночі й півдні. Цей празник наші божественні Отці
папа Боніфатій IV одержав від цісаря Фоки римський Пантеон і
установили й наказали святкувати після Зіслання Святого Духа,
присвятив його Пречистій Діві Марії і мученикам. Посвячення
наче показуючи нам взір, як прихід всесвятого Духа вплинув на
Пантеону відбулося 13 травня. Річницю цього дня відтак щорічно
апостолів. Він освятив і зробив премудрими тих, що з нашої
святкують з великим торжеством. Деякі бачать у тому початок
природи, щоб їх поставити на місце грішних ангелів, і Христові
свята Всіх святих. Папа Григорій III (731-741) у базиліці святого
Богові привів: одних через муки і кров, инших через постійність у
Петра посвятив каплицю на честь Усіх святих. Дату посвяти цієї
чеснотливому житті”. Диякон Костянтин (VI ст. ) з Царгорода у
каплиці не знали, але від того часу в деяких країнах починають
своїй проповіді в першу неділю після Зіслання Святого Духа каже:
святкувати день Усіх святих 1 листопада. У IX або X ст. 1
“Грецька Церква визначним і дуже світлим празником поминає ці
листопада стає на Заході загальновизнаним празником Усіх
славні всесвітні безсмертні квіточки, що їх видала ціла земля,
святих. Папа Григорій VII (1073-1085) остаточно переносить
постійно наводнювана ріками Святого Духа”. Тож погляньмо на
святкування дня Всіх святих з 13 травня на 1 листопада.
історію цього празника, на спонуки почитати святих та наш
обов’язок їх наслідувати.
СПОНУКИ ДО ПОЧИТАННЯ СВЯТИХ
ІСТОРІЯ СВЯТА- 1. Східна Церква: Почитання святих
Маємо багато спонук, чому ми повинні почитати і просити помочі
зароджується зі смертю перших мучеників християнської ери.
у святих. Тут згадаємо деякі з них. Прославляючи святих, ми
Культ мучеників у пізні віки охоплює ще культ апостолів, єрархів і
прославляємо Господа Бога, бо вшанування святих приводить до
аскетів, тобто монахів і монахинь. Цісар Костянтин Великий (†
прославлення Бога. Святі не стали такими власною силою, але
337) збудував у Царгороді церкву в честь дванадцяти апостолів.
вони і їхня святість є справою Божої благодаті. Усе, чим вони є,
До культу новозавітних святих долучається також культ
Богові завдячують. “Почитання святих, — каже слуга Божий
старозавітніх святих. Святий Кирило Єрусалимський († 386) у
митрополит Андрей Шептицький, — не тільки ніяким способом не
своїй П’ятій містагогічній катехизі говорить, що в часі святої
противиться культові, що належить Богові, але спричиняється до
Літургії після освячення “ми згадуємо тих, що уснули перед нами,
прославлення Бога. Почитаємо святих як Божих слуг, як наших
найперше, патріярхів, пророків, апостолів, мучеників, щоб за
небесних опікунів, які нас оберігають і від Бога випрошують нам
їхніми молитвами і заступництвом Бог прийняв наші молитви, а
прощення гріхів і небесну благодать” (Про почитання святих).
відтак святих отців і святителів, що уснули перед нами… “. Наша
Святі — це найближчі Божі приятелі, тож почесть, яку вони
Церква святкує старозавітніх святих в неділі Праотців і Отців
віддають, Богові мила, бо вони любили Бога понад усе. Другий
перед Христовим Різдвом. Деякі з них мають свої окремі дні в
Ватиканський Собор, заохочуючи нас до почитання святих, каже:
році. Наш церковний календар має на кожний день в році одного
“Тому в найвищій мірі годиться, щоб ми любили тих приятелів та
або й кілька святих. Та є дуже багато святих у небі, чиїх імен
співнаслідників Ісуса Христа, а наших визначних братів і
нема в церковному календарі, про них ніхто не знає, а їхні імена
добродіїв та складали за них належну подяку Богові, і молитовно
записані тільки в небесних книгах. Тож бажанням святої Церкви
їх призивали та прибігали до їх молитов, заступництва й помочі…
було, щоб усім святим, що в небі, знаним і незнаним, віддати
” (Догматична Конституція про Церкву, § 50). Усі святі нам дуже
належний культ. І так постає перший празник на честь святих,
близькі, бо вони, як і ми, були колись громадянами нашої землі і
але ще не всіх, а тільки всіх мучеників. У грецькій Церкві празник
вийшли з нашої крови й кости. Вони члени тієї самої Церкви, що й
Усіх мучеників був уже за часів святого Йоана Золотоустого 407).
ми, але Церкви вже прославленої. Наше добро і спасення їм не
Від нього навіть маємо похвальну бесіду на їхню честь в першу
байдуже. Тому нема сумніву, що вони радо вислуховують наші
неділю після П’ятдесятниці. “Ще не минуло сім днів, — каже він,
просьби і радо заносять наші молитви до Божого престолу.
— як ми відбули священне торжество П’ятдесятниці, і знову нас
Диякон Костянтин у вищезгаданій проповіді — цю проповідь
прийняв хор мучеників, вірне ополчення і військо, що нічим не
схвалив Сьомий Вселенський Собор (787) — славить опіку й
уступає ополченню ангелів, що його бачив Яків, але
заступництво святих: “Ви бо поставлені над цілим людським
співревнуюче й рівне йому”. Найдавніший сирійський календар з
родом як опікуни душ, зцілителі тіл, колона віри, досконалість
411 року подає п’ятницю після празника Пасхи як поминальний
священства, відпущення гріхів, основа й підпора церков, лік на

недуги, відпочинок для подорожніх, керма для плаваючих, поміч
для бідних, охорона для воюючих, підойма для падаючих,
покріплення для терплячих, провідники для заблудших, опіка для
праведних, потіха для сумуючих, для всіх могутня поміч і
захорона сильної надії”.
НАШ ОБОВ’ЯЗОК ЗМАГАТИ ДО СВЯТОСТИ
Ми зобов’язані не тільки почитати святих і до них звертатися, але
й їхнє життя і святість наслідувати. До святости покликані всі
християни силою святого таїнства хрещення. Кожна людина,
усякого стану і серед усяких обставин може бути святою й
зобов’язана прагнути святости. До всіх нас каже Господь наш Ісус
Христос: “Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний
досконалий” (Мт. 5, 48). І святий апостол Павло пригадує нам про
обов’язок святости: “Це ж саме воля Божа — святість ваша” (1
Сол. 4, 3). Що таке святість? Святість — це життя за Божими і
церковними заповідями, це щоденне сповнювання Божої волі, це
постійна вірність обов’язкам свого стану, або коротко: святість це
святе Євангеліє в практиці. Наш слуга Божий митрополит Андрей
Шептицький гарно сказав про значення святого Євангелія для
нашого життя і святости. “На мою думку, — каже він, — причиною
наших невдач і усіх язв нашого церковного й національного життя
є те, що християнство, вчення Євангелія замало відносимо до
себе і замало передаємо його як святість душі… Євангеліє це
дорога до неба, це життя без плями, без закидів, без пороків, це
життя чисте, невинне, святе, в якому смертна людина зривається
до того, щоб ревнувати з небесними ангелами. Євангеліє це
хресна дорога на гору Голготу. Християнське життя це життя, в
котрому людина двигає хрест, терпить і йде слідом за Ісусом
Христом… Життя по Євангелію це надприродне життя Божої
благодати, це життя Божої любови й жертви для Бога, або одним
словом: це життя, в якому людина шукає і змагає до святости”
(Про виховання). Так, отже, святі в небі — це Божі любимці і
приятелі, а наші опікуни, заступники й добродії, наші провідники
та зразки на дорозі до чеснот і святости.
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд”

Про Петрівський, Апостольський піст : Через тиждень після
свята П’ятидесятниці, з понеділка після неділі Всіх святих,
розпочинається черговий багатоденний піст у літургічному році –
Апостольський чи Петрівський, або ж просто – Петрівка.
Закінчується він у день пам’яті Святих Апостолів Петра та Павла
– 12 липня. Оскільки дата Зелених Свят залежить від Пасхи,
Петрівка триває від 8 до 42 днів. Цей піст встановлено Церквою
на знак нашого наслідування святих Апостолів, які після
сходження на них Святого Духа, постом та молитвою готували
себе до всесвітньої проповіді Євангелії. За свідченням
євангелиста Луки, так апостоли готували на служіння і своїх
послідовників. (Див. Діяння 13 розділ). Досліджуючи праці отців
ранньої Церкви, можна сміливо стверджувати, що Апостольський
піст є одним із найдавніших християнських багатоденних постів.
Окрім Євангелія про нього свідчить Святе Передання, зокрема,
відома праця «Апостольські постанови». Отже, вже з четвертого
століття піст став загальнопоширений у всій Церкві. Святий
Іполит у своєму «Апостольському переданні» зазначає, що в той
час ( ІІІ століття) цей піст не завжди пов’язувався з Апостолами та
їхніми подвигами. Тоді існувало передання, що він особливо
призначений для тих, хто через певні обставини не міг поститися
у час Великого посту. На відміну від Великоднього, Петрівський
піст менш суворий. Церковний устав вказує нам утримуватися від
риби, вина та масла в понеділок, середу та п’ятницю, а в інші дні

— лише від риби. У суботу та неділю, а також у дні пам’яті
великих святих чи на храмові свята, також дозволяється риба.
Отже, м’ясо, молочні продукти та яйця їсти не можна, але у всі
дні, крім середи та п’ятниці, можна вживати рибу. Також не
забороняється варена їжа з олією. У будь-якому випадку,
кожному ревному християнину добре було б порадитися щодо
цього зі своїм духівником та отримати від нього на піст
священицьке благословення. Очевидно, що Бог хоче від нас не
голоду. Всеблагому і Вседосконалому Господу потрібне наше
бажання духовного росту і вперта праця у цьому напрямку.
Преподобний Серафим навчав, що ціль земного життя людини
полягає у придбанні Святого Духу Божого, а молитви, чування та
піст є найкращими засобами для цього. Вміння себе стримувати
сьогодні дуже часто сприймається, як людська вада. Є навіть
популярне прислів’я про те, що «нахабність – це друге щастя».
Тож не дивно, що на наших очах виростає покоління людей
принципово іншого сорту : жадібних, егоїстичних, безпідставно
амбітних, гордих та зарозумілих. Дивно, що ті риси, які мали би
характеризувати дорослих людей, все частіше характеризують
поведінку та звички підлітків, а то й діточок. Здається, що гріх
буквально вкрав у них дитинство. У маленьких тілах живе стільки
пристрастей та пороків, що вірити у їхнє добре майбутнє без Бога
може лише або дурень, або той, хто подібний до них. Ідеал
суспільства, у якому цнота, чесність та скромність більше нічого
не варті, — ось справжній Армагеддон. Чи може, ви навчені
новинками кінематографу вперто чекаєте його від інопланетян?
Біда людей не в тому, що вони грішать. Це лише пів біди. Гірше,
коли люди грішать свідомо. За тимчасовими насолодами гріха
вони вперто не хочуть думати про завтрашній день. Наче
сперечаються з Христом, хто з них сильніший та хитріший. А
Спаситель на це лише сумно зітхає та плаче. Дві тисячі років
тому в історії людства вже було щось дуже подібне. Напередодні
своєї смерті Ісус в’їжджав до Єрусалиму та плакав, а очманілий
натовп радів, нічого не усвідомлюючи. Бог знав, що ті люди нічого
не зрозуміли. На жаль, за століття життя поруч з Ним вони так і
нічого не навчились… Господь любив їх, тому й плакав, а не
карав. Те, що не зробили люди, Ісус вчинив замість них на
Голгофі. Дуже важливо розуміти, що піст — це не черговий
церковний забобон. Насправді — це єдині ліки, здатні повернути
нам втрачене з роками нормальне життя. Про це ідеально сказав
святий єпископ Ігнатій : «О, горда людино! Ти так багато мрієш і
так високо оцінюєш власний розум, а він – у цілковитій та
постійній залежності від шлунку. Той, хто не дотримується
належної поміркованості та необхідної розбірливості у
харчуванні, не може зберегти ні дівоцтва, ні цнотливості, не може
приборкати гніву, віддається ліні, зневірі та смутку, стає рабом
марнославства, житлом тієї гордості, яка вводить людину в її
плотський стан, котрий найчастіше з’являється від розкішної та
ситої трапези. Піст відриває людину від плотських пристрастей, а
молитва бореться з душевними. Коли вона їх перемагає, то
проникає у всю природу людини, очищає її, відтак у цей храм
вводить Бога. Молитва безсила, якщо не будується на пості, а
піст безплідний, якщо не зведений на молитві”. Вітаючи християн
із святим постом, закликаю смиренно його дотримуватися,
цінуючи кожну хвилину власного життя. Це ще одна нагода стати
кращими, а отже – ближчими до Бога. Подвиг посту може зробити нас
гідними благодатних дарів П’ятидесятниці та дає нам нагоду утвердити
їх у собі. Втім, це можливо лише в тому випадку, коли, наслідуючи
святих Апостолів, ми відмовимось від того, що має над нами владу.
Помагай нам у цьому Господь!

