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Phone: (631) 225-1168 / Fax: (631) 225-1177
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Web Page: Saturday School: ukrainskaschkola.com

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
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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя 20-та по Зісланні Святого Духа. Свв. Отців VII Вселенського
Собору, 22-го Жовтня, 2017р. Св. ап. Якова Алфеєвого.
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 Богдана, Ольги
Шафранських та їхньої Родини, Боже Благословення для Наталії,
Павла та їхньої Родини, зам. Марія Шафранська, Надія
Чорномидза) - укр. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Покійного  Ярослава Хом’яка, зам. Родина Сабадило
Понеділок, 23-го Жовтня, 2017. Свв. мчч. Євлампія і Євлампії.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Олега та Маргарет
Балабан і їхньої Родини, зам. Родина
Вівторок, 24-го Жовтня, 2017. Св. ап. Филипа, одного з семи дияконів. Прп.

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

October 22, 2017 / Жовтень 22, 2017

6:00 год. вечора – Вечірня.

Неділя 21-та по Зісланні Святого Духа, 29-го Жовтня, 2017р. Св. мч.
Лонгина сотника.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Анна Романюк, зам. Марія Шафранська) - укр.
мовою.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються 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 (9:15-1:35). Детальніша
інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:40 –
3:10 год; (9-11 р.) 3:10 – 4:40 год; (11-15 р.) 4:40 – 6:10 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
Теофана Начертанного, єп. Нікейського і творця канонів.
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
9:00 год. ранку – Волтер Батіг /Панахида, зам. Родина
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будьСереда, 25-го Жовтня, 2017. Свв. мчч. Прова, Тараха й Андроніка. Прп. Косми який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Святоградця, єп. Маюмського і творця канонів. Пам'ять св. Мартина Милостивого,
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 3- го листопада
єп. Туринського.
2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Світлани та її
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8
Родини, зам. Родина
годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 –
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.
2:00 год).
Четвер , 26-го Жовтня, 2017. Свв. мчч. Карпа, Папили й Агатоніки мч.
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (5 – го листопада 2017 р о 12:00 год дня) в
7:00 год. вечора – Подячна Служба Божа з нагоди 30 – ти
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для
ліття Подружнього життя для Ігора та Надії Корецьких,
дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
зам. Родина Корецьких Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до 12:00
год кожної п’ятниці.
П`ятниця, 27-го Жовтня, 2017 р. Свв. мчч. Назарія Гервасія Протасія й
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
Келсія. Прп. Параскеви Терновської.
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Тараса та Яни
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
Федина, зам. Родина.
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній
Субота, 28-го Жовтня, 2017 р. Прп. Євтимія Нового. Св. прпмч. Лукіяна,
і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква
пресвітера Великої Антіохії.
відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної
канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо
8:00 год. ранку – Роберт Налевайко(2-а Річниця) /Панахида,
з вами!
зам. Роберт та Летісія Налевайко зустрічі
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

5:00 год. вечора – (друга Св. Літургія) - Боже Благословення для
о. Миколи Олвіяна Попович, Олесі Варивода, Кевіна Фромел, Ірини
Корецької, зам. Анонімно.

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
і
радості.
Будьласка
допоможіть
цим
діточкам як стукає їхнє
Недільна Пожертва, 15 жовтня, 2017 р.
невинне
сердечко
і
потребує
тієї
любові.
До сьогодні було
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне вислано вісім пачок одягу для потребуючих в Україні приблизно
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
416.5 паунтів і заплачено 393 дол. Щиро дякуємо.
Свічки: $185, Тетрапод: $2, Парафіяльна річнеця: $25, Кава: $200, Світло: $55, 6. Сестринства Апостольства Молитви та Св. Вервиці будуть
Вічне Світло: $15, Пожертва: $20, Місія: $5, Добровільна збірка: $100, Різне: $15, спонсором збірки продуктів для потребуючих нашої парафії та
Місячна пожертва на іпотеку - $220.00,
людей доброї волі, які дуже часто звертаються до нашого храму в
Недільна пожертва – $1,055.00
/ Разом - $1,887.00
потребі. Дорогі в Христі, панство Варивода невсилі зробити все так,
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за як у минулому році . Тому просимо, щоб тільки фінансово у ваших
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 15 – го жовтня 2017 р.
можливостях приєднатися до цієї акції. Просимо про пожертву до 20го листопада 2017р. Нехай Господь благословить всіх Вас.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
Чому Потрібно реєструватися-Записуватися до Парафії:
Записатися-зареєструватися до парафії, це” виповнити картку
перепису населення”. Якщо Ви ще не вписані в церковну картотеку,
парафія не має офіційного доказу, що Ви члени парафії чи громади.
Якщо Ви не отримуєте жодної парафіяльної пошти, це означає, що не
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці жовтні 2017 р. наші
маємо Вас у списку. Тому, тих які ще не записані, просимо зайти до
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
парафіяльної канцелярії і виповнити реєстраційну карточку. При тій
“На Многая і Благая літа!”
нагоді можна теж замовити конверти призначенні на різні пожертви.
Ми щиро вдячні за кожну пожертву, в якому виді вона б не була, але
Новини нашої парафії:
1. Дорогі Парохіяни: Місяць Жовтень - це місяць Вервиці. Під час тим, хто не використовує конверти не можемо видати посвічення, бо
жовтня щодня о 8-ій год. вечора ми будемо молитися Вервицю або не маємо ніякого доказу про їхню жертвенність.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у

лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
до священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Молитви на Чотках у нашому храмі, щоб наближатися до Бога
та зростати в духовному житті.
2. У середу 25 жовтня 2017р. Сестринствa Св. Вервиці та
Апостольства Молитви організовують виготовлення вареників з
сиром, з м’ясом та капуста з грибами для розпродажу починаючи з
7:00-ї год. вечора. Всіх запрошуємо прилучитися до співпраці.
3. Запам`ятайте:
а. Неділя 22 жовтня 2017р. – це неділя Місійної діяльності у
світі. Конверти, які призначені для цієї збірки, знаходяться у збірках
серед інших конвертів. Для складання більших пожертв,
використовуйте конверти у притворі нашої церкви. Заздалегідь
вдячні Вам за Вашу щедрість.
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
19-го листопада 2017 р.Б.
в. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2017/2018 при нашій
парафії відбудеться у неділю 31 грудня починаючи о 9 год.
вечера. Музика – від гурту “Земляки”. Більшої інформації
можна отримати в наступному віснику.
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. п. Василеві Баглай, який склав пожертву для нашого Храму.
Б. Родині з нашої парохії, яка добровільно приготовила вісім пачок,
які були вислані до притулків на Україні. Було вислано 416.5 паунтів
вартістю 393 дол.
В. всім парафіянам, що прилучилися до другої добровільної збірки
минулої неділі (на прибирання церкви). Всього було зібрано $100.00.
Г. П. Андрійові Фостаковському, який минулого тижня добровільно
виконав декілька робіт в потребі електрики в нашому центрі та в
нашому храмі.
Ґ. П. Галині Саміло, яка продовжує пекти останні два місяці
просфору для вживання на літургійних Богослуженнях. А також
Панству Саміло, які за останні два роки за власні кошти купляють
світильники для запалення свічок. Нехай Бог Поблагословить усіх
волонтерів і жертводавців та винагородить сторицею.
5. Дорогі Парохіяни: Наші кошти обмежені і тому ми просимо
вашої допомоги. Хотілось щоб і тих дітей порадувати, бо і вони є
Божими дітьми, тільки нажаль в них доля не склалась такою
радісною,але ваша щедра капля пожертви чи то духовна чи
матеріальна застукає до дитячого серця і принесе теплоту добра

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Заохочуємо усіх парафіян до щоденної молитви на Вервиці, щоб Господь
Бог зсилав своє милосердя на нас.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Запам’ятаймо:
- Шаную всяку матерію, через яку сталося моє спасіння, як повну

божественної сили й благодаті. Чи ж не матерія дерево хреста,
найщасливіше і триблаженне? Чи не матерія, гідна пошани, свята гора,
лобне місце? Чи не матерія благодатна й живоносна скала, святий гріб,
джерело нашого воскресіння? Чи не матерія чорнило і пресвята книга
Євангелій?... Чи не матерія тіло і кров нашого Господа? Тому або
відкинь пошану й поклоніння всьому тому, або прийми на основі
церковного передання вшановування ікон, посвячених Божому імені і
Божим угодникам, і через те вони засяють благодаттю Святого Духа (св.
Іван Дамаскин, Перше слово в обороні св. Ікон).
- Розваж про останній день і передсмертний жах, бо ; не будеш вічно
жити; подумай про годину смерті, близький Божий засуд та про душу,
налякану тими страшними речами і повну терпінь у гірких докорах
сумління, - яка з жалем буде звертатися до землі. Думай про те, що ти
таки мусиш пуститися в ту далеку подорож (св. Василій Великий, Лист 46).
- Чи добре зовсім мовчати? - Залежно від обставин і осіб слід судити, чи
мовчанка добра, як цього вчить Богом натхнене Письмо (св. Василій Великий,
- Навчися зі Святого Писання, що каже: «Корнилію! Твої молитви і твої
милостині піднялись перед Богом» (Діян. 10:4) ... Дай хліб - візьми рай! Дай
мале - візьми велике! Дай смертне - візьми безсмертне. Дай тлінне - візьми
нетлінне (св. Іван Золотоустий, Про покаяння).
- Ще моє обличчя не мало заросту, а мною вже володіла якась палаюча
любов до науки (св. Григорій Богослов, Стихотворіння).
- Хто на письмі навчив нас, щоб ті, що надіються на ім'я Господа нашого
Ісуса Христа, робили на собі знак хреста? Яка літера нас навчила, щоб при
молитві ми зверталися на схід? А слова епіклези при освяченні
євхаристійного хліба й чаші благословення - хто із Святих нам це на письмі
передав? ... З якого письма це походить, що при хрищенні відрікаємося
сатани і його ангелів? Чи не з цієї непроголошеної і незаписаної науки, що її
наші Отці зберігали у звичайному й простенькому мовчанні? Вони ж добре
знали, що достовірність таїнств зберігається мовчанням. Бо
невтаємниченим не було дозволено поглянути на ці таїнства. Чи, отже,
годилося б ці науки на письмі поширяти?...
Ми під час молитви повернуті па схід, але мало хто з нас знає, що ми в той
спосіб шукаємо нашої древньої батьківщини, тобто раю, що його Бог у Едемі
проти сходу був насадив (св. Василій Великий, Про Святого Духа 3)

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини

м. Лінденгурст, НЙ 11757

розрішення, даного священиком. Актами каянника є: жаль за гріхи,
До вашої уваги: 2 Кр. 11, 31 – 12, 9. «Досить тобі моєї благодаті, Гл. 1,
сповідь, або виявлення гріхів священикові, і постанова виконати покуту
11–19. «Євангеліє, яке я вам проповідував, не є за людською мірою» Що
таке Євангеліє? Це та Добра новина, яку пізнали свого часу апостоли, коли і діла відшкодування.
1492 Жаль (названий також каяттям) повинен виникати з мотивів
перебували з Ісусом Христом, котрий і приніс цю Новину. А саме, що зло і
гріх не може вже панувати над людиною, бо в Ісусі Христі людина покликана віри. Якщо жаль виникає з любові до Бога, він називається
до життя вічного, до Царства Небесного. Євангеліє, яку ми проповідуємо, це «досконалим»; якщо він спирається на інші причини, то він
називається «недосконалим».
не лише те, що ми прочитали про Ісуса Христа, почули, чи нам хтось
1493 Хто хоче примиритися з Богом і Церквою, повинен визнати
переповів. Остаточна суть Євангелія – це те, що ми особисто зустрілись з
священикові всі тяжкі гріхи, у яких ще не сповідався і які пригадує собі
Ісусом Христом. Який жив історично і воскрес, однак який є Богом і з яким
ми можемо пережити цю зустріч кожної миті нашого життя. Євангеліє ми не після старанного іспиту совісті. Сповідь з легких гріхів, хоч і не є
сприймаємо лише з людського досвіду, лише від людей, ніби хтось нас
необхідною, все ж таки гаряче рекомендується Церквою. .....далі буде...
цьому навчив. Бо навіть коли хтось нам вказав шлях до Бога, допоміг, то
Святого апостола Якова Алфеєвого – 22 Жовтня.
зустріч із Богом, досвідчення Господа має бути в кожного з нас особисте, і
Святий апостол Яків Алфеїв був рідним братом святого
тоді лиш ми стаємо правдивими носіями Євангелія. Наше свідчення про
євангелиста Матея і сином Алфея. Не слід його плутати з Яковом
Бога, наше проповідування про Нього живе настільки, наскільки ми самі
Зеведеєм, братом Йоана Богослова, і з Яковом, братом Господнім
живемо Богом! Лк. 7, 11-16. «Юначе, кажу тобі, встань!» Можемо лише
та одним із сімдесяти апостолів і першим єпископом Єрусалиму
собі уявити, яке горе було в цієї жінки! Вона була вдовою, значить, уже не
мала чоловіка, а тепер втрачає і єдиного сина. Людина в такому стані не
(пам’ять його відзначаємо 23 жовтня). Святі євангелисти Матей (10,
бачить сенсу життя, перед нею все чорніє. Саме в цей людський розпач, у
3), Марко (3, 18) і Лука (6, 15) називають святого Якова Алфеєвого
смуток і безнадію входить Господь і повертає життя синові цієї жінки.
в числі дванадцяти апостолів. Після Зішестя Святого Духа апостол
Подібне може ставатись і в нашому житті, бо кожен не раз переживає важкі Яків Алфеїв навчав у Юдеї, Едесі, Газі, Тирі, Елевтерополі і в
моменти. Саме тоді Господь може прийти до кожного з нас – через нашу
сусідніх містах, а найдавніші пам’ятки подають, що він
довіру до Нього. Якщо ми довіряємо Богові, якщо віримо, що Він може діяти
проповідував також і в Персії. Світло Божої віри святий Яків Алфеїв
всюди й повсякчас, то маємо пам’ятати, що Господь може принести в будьприніс і до Єгипту, а в приморському місті Острацині, на кордоні з
яку хвилю розпачу своє світло. Отож важливо в будь-яких ситуаціях, навіть
Палестиною, прийняв мученицьку смерть. Розіп’ятий на хресті, він
найскладніших, здавалося б, безвихідних, усвідомлювати, що Бог через
отримав вінець вічної нагороди. У Мінеях імператора Василія
нашу довіру до Нього може нас і все навколо нас змінити. Тож віруймо в
Багрянородного подано, що юдеї забили його палицями до смерти.
Бога повсякчас – і Він матиме змогу діяти в нашому житті! - Владика
Перед хресною смертю, вірогідно, він переніс бичування. Житіє св.
Венедикт (Алексійчук)
Якова Алфеєвого у IX ст. описав Микита Давид, пафлагонянин.
КАТЕХИЗМ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПРО ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ.
.......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....

1484 «Повна індивідуальна сповідь із подальшим розрішенням
залишається єдиним звичайним способом примирення вірних з Богом і
Церквою, за винятком того, коли фізична чи моральна неможливість
звільняють від такої сповіді» (Чин Покаяння, Формула відпущення
гріхів, 31). Це правило має глибоке підґрунтя. Христос діє у кожному
таїнстві. Він особисто звертається до кожного грішника: «Сину,
відпускаються тобі твої гріхи» (Мр. 2,5); Він є лікарем, що нахиляється
над кожним хворим, який Його потребує (Пор. Мр. 2, 17.) для
одужання; Він підносить їх і наново залучає до братерської спільності.
Отже, особиста сповідь є найбільш значущою формою примирення з
Богом і Церквою. КОРОТКО
1485 «А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні,(...) увіходить
Ісус, став посередині та й каже ш: «Прийміть Духа Святого! Кому
відпустите гріхи - відпустяться їм, кому ж затримаєте —
затримаються» (їв. 20, 22-23).
1486 Прощення гріхів, учинених після Хрещення, дається в таїнстві,
названому таїнством Навернення, Сповіді, Покаяння чи Примирення.
1487 Хто грішить - ранить честь Бога і Його любов, свою власну
гідність людини, покликаної бути сином Божим, і добрий духовний стан
Церкви, живим каменем якої повинен бути кожний християнин.
1488 В очах віри немає більшого зла, ніж гріх; і немає нічого гіршого
за наслідки, які він спричиняє для самих грішників, для Церкви і для
всього світу.
1489 Повернення до спільності з Богом, яка було втрачена через
гріх, - це порух, що народжується з благодаті Бога, Який сповнений
милосердя і турботи про спасіння людей. Цього дорогоцінного дару
треба просити як для себе самого, так і для інших.
1490 Повернення до Бога, назване наверненням і жалем,
передбачає біль і відразу до скоєних гріхів, а також сильну постанову
не грішити більше в майбутньому. Отже, навернення стосується
минулого і майбутнього; навернення живиться надією на Боже
милосердя.
1491 Таїнство Покаяння складається з трьох актів каянника та

У той самий день
Преподобного отця нашого Андроника і жінки його Атанасії
За правління імператора Теодосія Великого (379-395) в Антіохії жив
дуже побожний золотар Андроник. Жінка його називалася Атанасія.
Бог благословив їх діточками; син Йоан мав дванадцять літ, а
донька Марія – десять. За допустом Божим, їх діти тяжко захворіли,
і хоч батьки молилися до Бога і роздавали милостиню, однак вони
померли. Як праведний Йов, Андроник пожертвував свій біль
Богові – Господь дав, Господь взяв, і нехай буде Ім’я Його
благословенне. А оскільки всі дуже шанували Андроника й
Атанасію за їх взірцеве і святе життя, то сам патріярх з
духовенством, за численного збору вірних, поховав їх дітей у церкві
святого мученика Юліяна. Однак годі було вгамувати біль матері,
бо ж серце материнське ріки сліз проливає над гробом дітей.
Сльози жалю освятив сам Христос, коли заплакав над гробом
Лазаря; і сліз тих нема чого соромитися. Людський біль мусить
вилитися. Інша річ впадати у розпач, та в благочестивої Атанасії не
було й сліду цього. І коли після похорону дітей бідна матір усю ніч у
сльозах молилася при їх гробі, тоді Бог удостоїв її небесного
видіння: перед нею став святий Юліян й утішив її тим, що її діти
тепер у Бога, в небесній славі моляться за своїх батьків.
І тепер виявилося, що біль її був святий, бо зраділо її серце, коли
довідалася, що діти її у славі небесній, і висохли сльози матері.
Вона прийшла додому, розповіла все чоловікові і стала просити
його, щоб тепер, коли вже не мають жодних обов’язків, вони обоє
посвятилися цілковито служінню Богові і дбали лиш про спасіння
своїх душ. Андроник також думав про це, однак він учинив дуже
розсудливо, дав жінці сім днів, щоб добре зважила своє рішення.
Обоє щиро молилися, щоб їхнє рішення було згідне з Божою
волею. А через сім днів святий Андроник частину майна роздав
убогим, а решту віддав під опіку свого тестя, попросивши його, щоб
за ті гроші він побудував шпиталі для хворих і притулки для
подорожніх. Самі ж подалися до Єрусалиму, там вклонилися

святим місцям і пішли аж до Олександрії, щоб помолитися при
мощах святого мученика Мини (пам’ять його вшановуємо 11
листопада). З Олександрії вони вирушили в пустелю, до лаври,
ігуменом якої був єромонах Даниїл. За його благословенням
подруги попрощалися і розійшлися в цьому житті з надією, що
зустрінуться в небі, де Бог з’єднає їх з діточками. Атанасія вступила
в Тавенський жіночий монастир (в горішній Тиваїді, заснований
преподобним Пахомієм, пам’ять якого вшановуємо 15 травня), а
Андроник залишився при ігумені Даниїлі, в його лаврі, що
називалася “Скит”. Через дванадцять років Андроник ще раз
подався до Єрусалиму, а дорогою зустрів монаха Атанасія (це була
його жінка, але він не впізнав її, бо її лице змінилося від постів та
інших трудів; вона ж упізнала його, однак не призналася). Так обоє
вони йшли мовчки всю дорогу, не промовивши жодного слова.
Також разом вони повернулися з Єрусалиму і за благословенням
ігумена Даниїла вирішили жити в одній келії поблизу скиту,
неподалік від Олександрії, і проводити час у мовчанні. Дванадцять
років вони нічого не говорили між собою, лиш спільно молилися.
Упродовж цього часу преподобний Андроник не знав, хто такий
брат Атанасій, звідки він; вони вважали себе братами у Христі,
подорожніми, для яких життя – це коротка подорож до вічности.
Та одного разу преподобний Андроник дав знати ігумену Даниїлові,
що брат Атанасій тяжко захворів на пропасницю. Ігумен прийшов
до келії, вділив умираючому святі тайни і той у великому благочесті
помер. Коли підняли тіло з голої землі, то знайшли лист, з якого
дізналися, що перед ними мощі Атанасії, жінки Андроника.
Через сім днів після її смерти помер преподобний Андроник. Їх
поховали в одному гробі. А свята Церква донині прославляє їх за
святість і за ту ангельську чесноту, якою служили Богу; померли
для світу ще за життя, стали німими, багато перетерпіли, щоб
заслужити собі на життя вічне. Померли близько 431 р.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Запам’ятаймо:Притчі: У крамниці у Бога
... Одного разу жінці приснився сон, що за прилавком крамниці
стояв Господь Бог. - Господи! Це Ти? - вигукнула вона з радістю.
- Так, це Я, - відповів Бог. - А що у Тебе можна купити?
- запитала жінка. - У мене можна купити все, - пролунала відповідь.
- У такому разі дай мені, будь-ласка, здоров'я, щастя, любові,
успіху і багато грошей. Бог доброзичливо посміхнувся і пішов у
підсобне приміщення за замовленим товаром. Через деякий час він
повернувся з маленькою паперовою коробочкою.
- І це все?! - вигукнула здивована і розчарована жінка.
- Так, це все, - відповів Бог. - Хіба ти не знала, що в моєму
магазині продається тільки насіння? А решту треба виростити.
Щастя і Кохання: - Куди йде кохання? - запитало маленьке Щастя
у свого батька. - Воно вмирає, - відповів батько. Люди, синку, не
бережуть те, що мають. Просто не уміють кохати! Маленьке Щастя
задумалося: "Ось виросту великим і стану допомагати людям!"
Йшли роки. Щастя підросло і стало великим. Воно пам'ятало про
свою обіцянку і щодуху прагнуло допомагати людям, але люди його
не чули. І поступово Щастя з великого стало перетворюватися на
маленьке і чахле. Дуже воно злякалося, якби зовсім не зникнути, і
відправилося в далеку дорогу, аби знайти ліки від своєї недуги.
Довго чи коротко йшло Щастя, не зустрічаючи нікого на своїй
дорозі, лише стало йому зовсім погано. І зупинилося воно
відпочити. Вибрало розлоге дерево і прилягло. Лише задрімало, як
почуло кроки, що наближаються. Розплющило очі і бачить: йде по
лісу старець весь в лахмітті, босий і з палицею. Кинулося Щастя до

нього: - Сідайте. Ви, мабуть, втомилися. Вам потрібно відпочити і
підкріпитися. У старого підкосилися ноги, і він буквально звалився
на траву. Трохи відпочивши, мандрівник повідав Щастю свою
історію: - Образливо, коли тебе вважають таким старим, а я ще
молодий, і зовуть мене Кохання! - Так це ви Кохання?!
- здивувалося Щастя. Але мені говорили, що Кохання це
найпрекрасніше з того, що є на світі! Кохання уважно поглянуло на
нього і запитало: - А тебе як звуть? - Щастя. - От як? Мені теж
говорили, що Щастя має бути прекрасним. І з цими словами
воно дістало зі свого лахміття дзеркало. Щастя, поглянувши на
своє віддзеркалення, голосно заплакало. Кохання підсіло до нього і
ніжно обійняло рукою. - Що ж з нами зробили ці злі люди і доля? схлипувало Щастя. - Нічого, - говорило Кохання, - Якщо ми будемо
разом і станемо піклуватися одне про одного, то швидко станемо
молодими і прекрасними. І ось під тим розлогим деревом Кохання і
Щастя уклали свій союз ніколи не розлучатися. З тих пір, якщо з
чийогось життя йде Кохання, разом з ним йде і Щастя, порізно їх не
буває. А люди до цих пір зрозуміти цього не можуть.

До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ
54. Вiра є корiнь, надiя – стовбур, а любов – плід (св. Єфрем). Вiра
зароджується вiд дiї ласки Божої на розум i волю (Іван Луцик).
55. Слiпий не бачить сонця, однак воно є. Так i ми вiримо в тайну
Пресвятої Трійцi, яку не можемо осягнути розумом (Іван Луцик).
56. Хто дивиться на сонце – ослiпне, хто хоче дослiдити святі
Тайни вiри – розум йому запаморочиться (св. Августин).
57. Під час освячення наступає Воплочення Iсуса Христа, подiбно
як через осiнення Святим Духом Він воплотився в Пречистiй Дiвi (св.
Iван Дамаскин).

58. Святе Причастя – Триєдиний Бог. До освячення – хлiб, опiсля – Бог.
59. Ти не перемiниш Мене в себе, як це робиш з поживою твого
тiла, але радше перемiнишся в Мене (св. Августин).
60. Небесна манна дає сили, приймається як щоденний лiк на
щоденнi слабкостi, усуває байдужiсть (св. Амврозій).
61. Бджола не з бiльшим запалом кидається на квiтку, щоб з неї
виссати мед, ніж моє Серце лине до тебе, коли ти бажаєш
прийняти Мене у св. Причасті! (з об’явлень св. Мехтильдi).
62. З одного св. Причастя є більший хосен, аніж з цілотижневого
посту на хлібі та воді (св. Вінкентій Ферерій).
63. Коли відходимо від престолу, то з нашого серця виходить стільки
полум’я любові, що стаємо пострахом для злих духів (св. Іван
Золотоустий)

64. Будьте взірцем, приймайте щодня св. Причастя, працюйте
чесно в своєму покликанні i бiльш нiчого (Митрополит Андрей).
65. Св. Альварез молився за прощення. Нараз вiдкрився Кивот, i
вийшов яснiючий у сяйвi Iсус, тримаючи перли, й промовив: “Глянь,
це мої благодатi! Лише б хто захотiв прийти i брати їх вiд мене”.
66. Треба молитися за того, хто уникає св. Причастя, бо такий є в
небезпецi втратити вiчне спасiння (св. Кипріян).
67. Тi, що завжди при цареві, мають на нього вплив i все отримують
вiд нього. Так i з тими, що через молитву стають близькими до Бога
– Царя усiх царiв (св. Iван Золотоустий).
68. Одна Служба Божа, за життя побожно вислухана, значить
бiльше, як лишити по собi стiльки маєтку, щоби після твоєї смерті
було її відправлено сто разів (св. Анзельман).
69. Хто побожно i часто слухає Службу Божу, той не загине наглою
i несподіваною смертю (св. Августин).
70. Чого ми не вимолили в часi Служби Божої, того в інший час
важко буде випросити (св. Iван Золотоустий). ....далі буде....

