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Неділя - 3-а по Зісланні Святого Духа, 17-го Червня, 2018 р. Св.
Митрофана, патр. Царгородського.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За всіх живих батьків - укр. мовою

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:00 год. ранку – Панахида в пам’ять  Ґерардо Поццалья,
зам. Родина Сміт
10:15 год. ранку – (За здоров’я Томика Омернік,
зам. Марта Скрипочка) - укр. мовою.
12:00 год. після дня – Розпочинається Фестиваль.

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:
Понеділок, 11-го Червня, 2018. Св. прпмчц. Теодосії, діви.
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу 1:30 –
8:00 год. вечора - Молебень до Іс. Хр. (Молебень чи Акафіст служиться о 8 2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п.
Григорій Момот та п. Христина Момот.
– ій год. вечора кожного дня місяця червня)
Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Вівторок, 12-го Червня, 2018. Прп. Ісаакія, ігумена обителі Далматської. Уроки
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Максима Сісаванґ,
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
зам., Наталія П. повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
будь-який час.
Середа, 13-го Червня, 2018. Св. ап. Єрмія. Св. мч. Єрмея
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
9:00 год. ранку – Ґлорія Толопка, зам., Наталія П.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 6- го липня
8:15-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Четвер, 14-го Червня, 2018. Св. мч. Юстина, філософа, і тих, що з ним
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
– 2:00 год).
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Петра Томео,
зам., Наталія П. Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного
7:00-год. вечора – Молебень до чудотворного образа Розп'яття
християнина.
Ісуса Христа
Служба Божа для дітей і молоді (8 – го липня 2018 р. о 12:00 год дня) в
П`ятниця, 15-го Червня, 2018 р. Св. Никифора, ісп.. Празник найсолодшого першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня
для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до храму
Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – Чоловіколюбця.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Мартина та Сілвії Сміт, Господнього.
зам., Наталія П. Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 12:00
год кожної п’ятниці.
Субота, 16-го Червня, 2018 р. Св. мч. Лукиліяна і тих, що з ним.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
Сострадання Пресвятої Богородиці.
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
9:00 год. ранку –  Серафима Рикшинська {Річниця}, зам. Богдан Федун
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
11:00 год. ранку – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для
наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
Новонародженого Антона Юрія Бучак
парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
6:00 год. вечора – Вечірня
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

7:00-год. вечора –  Служба Божа за усопших батьків у парафії
Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
– церковно слов’янською мовою.
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
є.
п.
Марія
Лилик,
з
Аризони,
яка
пожертвувала
ручно вишитий 40
Недільна Пожертва, 4 червня, 2018 р.
фітовий
коврик,
для
добра
нашого
храму.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
винагородить сторицею.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
6. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром
Свічки: $190, тетрапод: $5, Різне: $20, Вареники: $36, Пожертва від батьків дітей
Урочистого Св. Причастя: $330, Пожертва: $750, Кава: $100, Харитативна Акція: $260, $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
Місячна пожертва на іпотеку - $1,200, Недільна пожертва – $1,105, Разом - $3,996.
7. Дорогі парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
дар любови для нашого храму минулих неділь 4 – го червня* 2018 р.
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
листопадового “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у 8. 24-го Червня 2018 р відбудеться особлива збірка для праці і місії
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
святішого отця - (Св Петра гріш), але додаткових конверток не буде,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до тому, що вони знаходяться у ваших річних конвертах під назвою
священика.
Peter’s Pence Collection”. Надіємось на ваші пожертви у ваших
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці червні 2018 р. наші можливостях для розвитку цієї місії. За здалегідь дякуємо за вашу
пожертву.
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!

9. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними храмами
Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року. Приєднайтеся до
нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Святих» «В
Новини нашої парафії:
СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не до
1. Місяць Червень - це місяць присвячений Серцю Христовому.
однієї поїздки, а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди.
Молебень чи Акафіст буде відправлятися щодня окрім неділі
протягом червня о 8-ій год. вечора. Просимо всіх парафіян до участі За додатковою інформацією звертайтеся до о. Пароха. Стемфордська
Харитативна Акція 2018. Кожен член нашої парафії закликається
у цих відправах. Будь ласка знайдіть час, щоб нам всім разом
підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом нашого Владики Павла
зустрітися на цих богослуженнях.
Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні парафіяни, які вже підтримали
2. Пригадуємо вам, що в Неділю 17-го Червня припадає “День
акцію:

“На многая і благая літа!”

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

Батька”. Якщо ви бажаєте, щоб імена ваших батьків були згадані на
Службах Божих: за померших в Суботу вечером о 7-ій, а за здоров`я
на Українській в неділю, будь ласка напишіть імена або подзвоніть
до нашого офісу.
3. Шановні парафіяни!!! Запрошуємо вас на спільну молитву
(Акафіст, вервиця) для вшанування ікони «Нерукотворного Обличчя
Ісуса» за Божу ласку, щасливу долю для наших дітей, мир і спокій у
наших сім’ях та родинах. Чекаємо вас у нашому храмі у четвер о 7-й
год. вечора на молитві.
4. Майбутні події:
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
неділю, 17 червня 2018 р.Б.
б. Наша парохія організовує сьогодні 10-го Червня 2018 р. 2-ий
Український Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
інформація прилучена до нашого вісникa.
5. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. Кредитовій Кооперації Самопоміч Н,Й., за надзвичайну пожертву
для нашого храму в сумі 5000 тис.для покриття коштів за
новузвукову систиму для нашого храму.
б. п. Михайлові Кубаричу, який добровільно продовжує обробляти
рожі щонайменше раз в тиждень навколо нашої церкви, щоб вони
надалі радували нас своєю красою.
в. п. Роман Котик, п. Володимир Аніщенко, п. Томас Ларая, п. Петро
Данков, п. Вадим Атаманов, які нещодавно виконали необхідні праці
потрібні на церковному подвір’ї в парафіальному центрі чи то в
нашому храмі.
г. п. Сергію Шелестов та його друзям, які прибрали Церкву та наш
парафіяльний центр у четвер 7 - го червня 2018р. Через заслуги п.
Сергія цього разу наша Церква заощадила додаткові витрати.
ґ. Батькам дітей Першого Урочистого Св. Причастя, які
пожертвували 330 дол. для добра нашого храму.
д. Панству Атаманов, які пожертвували 600 дол. та панство Лешко,
які пожертвували 150 дол. для добра нашого храму а особливо на
додаткові витрати потрібні при нашому храмі.
е. п. Ірина Ґерета, яка виконала неодноразово необхідну працю у
парафіяльному центрі минулого тижня.

$100.00 – Апостольство Молитви,
$50.00 – п. Яків та п. Барбара Фромел,
п. Василь та п. Наталія Галилуйко,
$20.00 – п. Сенді Мотекю,
п.Андрій Мацейко,
п. Петро Томео.

Разом зібрано 610.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогі парафіяни Української Католицької Церкви Св. Родини!
Висловлюю щиру вдячність усім вам, хто спричинився до організації
святкування мого Ювілею: 20-ліття Священства, зробивши його
особливим днем. Я високо ціную вашу працю декорування храму та
залу, приготування їжі, подарунків та присутність численних гостей,
які не пожалкували свого часу для цього святкування. Я вдячний
всім тим парафіянам, які наполегливо працювали над приготуванням
цієї події, без допомоги яких, вона б не відбулася. Дякую усім за
підтримку протягом двадцяти років мого священичого служіння.
Ваша допомога та підтримка були важливими для мене протягом
нашого спільного активного парафіяльного життя, насиченого
різноманітними подіями. Дякую за чудові подарунки Апостольству
Молитви і Сестринству Св. Вервиці. Дякую Преосвященнішому
Владиці Павлу Хомницькому, ЧСВВ за цінні дари та молитви за моє
священиче служіння. Особливо хочу подякувати моїй дружині Наталі
за її підтримку мого священичого служіння від 1998 року та
неймовірно важку працю над приготуванням святкування мого
Ювілею. Хочу подякувати церковному комітетові в особі Надії
Москалюк та Сільвії Ломбардо-Сміт за організаційну частину
святкування. Чудову святкову атмосферу цього дня я завдячую усім
вам, прекрасним людям. Мої брати і сестри в Христі, щиро дякую вам
за чудові пожертви, а головно, за ваші побажання та молитви. Як мою
вдячність Богові за всі отримані ласки, жертвую суму $7,500 доларів
(отриманих як подарунок) для нашого парафіяльного храму. Хочу
повідомити вас про те, що я відкрив окремий банківський рахунок для
будівлі нового храму у нашій парафії. Нехай Господь
щедро вас благословить!
о. Ольвіян Попович

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
"Дитино Моя, яке невимовне захоплення переживаю Я, коли ви
Увага: ВІДПУСТ В МОНАСТИРІ СВЯТОГО ЙОСАФАТА отців Чину
творите молитву святої Вервиці! Тоді Я щаслива, бо пізнаю Свої
Св. Василія Великого
задуми у ваших серцях: коли ви творите Вервицю, Я бачу Ісуса, який
Запрошуємо до участі у відпусті 24 червня 2018 року в монастирі
сіє в серці кожного з вас любов! Я називаю вас, Своїми дітьми та
за адресою: 1 East Beach Drive, Glen Cove, NY 11542, on Long Island.
об’єдную в мирі, бо ви тепер одно: Христос живе та зростає у вас."
Архиєрейська Свята Літургія розпочнеться о 10:30 зранку,
Вервиця – таїнство, за своєю вагомістю друге після Служби Божої.
Сповіді триватимуть до і під час Літургіїї.
Услід за євхаристійним – містичне втілення Царя в серці. Полюбіть
-------------------------------------------------------------------------------------світ Вервиці! Євхаристійне таїнство і Вервиця складуть повноту
живої Євангелії, яка відкриється такою, якою її сьогодні бажає
Коротка історія Святої Вервиці
“Кожен, хто пропагує молитву на Вервиці, матиме заступниками втілити в серцях ваших Всевишній.
цілий Небесний Двір”… Подано cв. Домініку і бл. Аляну де ля Рош Вервиця помістить вас у просторі Святая Святих, з’єднає Небо із
землею, ангелів із святими, останніх із християнами. Вервиця
Чому ви перестали молитися до Святого Духа?
полегшить скорботи тих, які страждають. Вервиця з’єднає в одне ціле
Пам’ятайте, що Я просила вас молитися завжди і кожен час, щоб
ваші серця та дасть можливість Божим чеснотам і благодатним
Святий Дух міг зійти на вас", - слова нашої любимої Матері Божої.
милостиням переходити від серця до серця, тайно, без слів, на
Молитва на Вервиці зародилася в глибоку давнину II століття. На
далеких відстанях розмістить за одним трапезним столом тих, які
Сході, у Сирії, християни, побудували перші монастирі, почали
живуть у різних частинах світу, зробить їх учасниками Пасхальної
молитися там, нанизуючи сушені зернята ягід на шнурочки. Отож
Трапези. Вервиця навчить читати в Найсвятішому Серці Ісуса Його
назва "вервиця" походить саме від слова "верв", що означає
скорботи та сльози, простертися перед Ним у любові, покірній
"шнурок, мотузка". В період середньовіччя Латинська Церква
жертві, служінні раба та благодаренні сина. Вервиця благословитиме
перейняла Вервицю від Східної Церкви. З цього часу за допомогою
душі Божі. (із Послань Матері Божої в Меджуґор’ї, 29.09.1995 р.)
Вервиці той, хто молився на ній, отримував Божі ласки, прощення
своїх гріхів, укріплювалися у вірі. Першими великим пропагандистом
Папи Римські про св. Вервицю:
молитви на Вервиці був cв. Домінік (1170-1221). У Тулузі 1214 року
Важливим чинником Марійської духовності є молитва на Вервиці.
перед ним з’явилася з Неба Матір Божа з трьома небесними дівами і
Деякі люди вважають молитву на Вервиці монотонною та
попросила поширювати молитву на Вервиці поміж християнами. У
застарілою, але віруючі сприймають її як одну з найбільш суттєвих та
XV столітті в Західній Європі, де молитва на Вервиці була майже
благодатних практик християнської набожності. Мати Божа обіцяє
забутою, бл. Алан де Рупе (1428-1475) допоміг відродити її. Пізніше
особливі ласки тим, хто молиться на Вервиці. Папи вшановували
місіонер cв. Людовік Гріньйон де Монфорт (1673-1716) у молитві на
молитву на Вервиці. Папа Пій IX так висловлювався про св.
Вервиці доказав, що вона не тільки допомагає навертати і спасати
Вервицю: "Моїм найбільшим скарбом у Ватикані є Вервиця. Вона –
людські душі силою молитов Отче наш і Богородице Діво, а є
моє Євангеліє." Папа Лев XIII говорив: "Католицький люде, люби
входженням у глибокі таїнства життя, смерті, і воскресіння і слави
Вервицю, католицький люде, молися часто і охоче на Вервиці." Пій Х
Ісуса Христа і Діви Марії. Він вважав, що Пречиста Діва Марія з усіх
у своєму тестаменті написав: "Поміж усіма молитвами Вервиця є
набожеств найбільше цінує Вервицю, бо через неї кожний
найкращою, вона приносить найбільше ласк. Вона є молитвою, яка
християнин отримує прощення за провини, звільняється від гріха,
найбільше зворушує Серце Божої Матері. Хочете миру вдома,
прагнучи досконалості, зростає у ласці. Хто плаче, знаходить радість
моліться на Вервиці у сім’ї … З Вервицею – в Серце Матері! Через
і спокій, хто в біді, - допомогу і розраду … Того, хто входить у світ
Серце Матері – до Серця Спасителя! З Вервицею – до Неба!" Папа
Вервиці, не мучать сумніви та помисли, не захоплюють пристрасті.
Пій XI так висловився про Вервицю: "Поміж молитвами, якими ми
Диявол і плоть стають безсилими перед силою вінчальної молитви,
звертаємося до Божої Матері, Вервиця займає особливе місце. Вона
яка рятує світ від катастрофи війни, стихійних лих і хвороб. Ця
є чудесним вінцем, прекрасною молитвою."
чудодійна молитва стає провидінням для молитвеника, допомагає
Папа Пій XII вітає Матір Божу титулом "Цариця Вервиці".
йому доторкнутись серцем до одвічних тайн і небесних доброчеснот
Папа Павло VI в апостольському посланні "Культ Марії" висловлює
любові та миру. У розповідях про св. Франціска згадується такий
таку думку про Вервицю: "Вервиця здатна поглиблювати
випадок: один молодий чернець ревно відмовляв cв. Вервицю щодня
християнське життя та помножувати апостольську ревність."
перед обідом. Одного разу він не зумів її вчасно відмовити. Щоб не
Іван-Павло II називає Вервицю простим та багатим молінням, яке
порушувати своєї обітниці, він просив дозволу в настоятеля на
усім доступне: "Драбина, по якій піднімаються
запізнення до обідньої трапези і пішов до монастирської каплички.
до Неба за допомогою руки Марії."
Настоятель, зауваживши, що хлопця досить довго немає, послав до
каплички іншого брата. Зайшовши туди , він побачив, як молодого
15 Обітниць Матері Божої тим, хто молиться на Вервиці
ченця Матір Божу та двох ангелів огортало дивовижне сайво. На
1. Кожен, хто вірно служитиме мені, відмовляючи Вервицю, одержить
кожне Богородице Діво… з уст молодого монаха виходила біла
особливі ласки.
троянда, її підхоплювали ангели та оздоблювали нею корону на
2. Обіцяю свій особливий захист і найбільші ласки всім, хто
голові Пречистої Діви Марії…Тому Вервицю називають ще
відмовлятиме Вервицю.
Рожанцем, що в перекладі означає корона троянд (рож). Блаженний
3. Вервиця стане потужною зброєю проти пекла; вона буде
Алан де Рупе говорив, що Вервиця із 150 Богородице Діво є великою
руйнувати зло, нищити гріх, і перемагати єресі.
короною із білих троянд для Марії, а Вервиця із 16 Отче наш– малою
4. Вервиця сприятиме процвітанню доброчесности та добрих трудів;
короною із червоних троянд для Ісуса. Через серце Матері Божої
вона отримає для душ щедре Боже Милосердя, вона відвертатиме
лине молитва на Святій Вервиці – пісня любові, таїнств життя Ісуса
серця людей від любови до світу і його марнот, і піднесе їх до
Христа і Марії, джерело освячення, духовного збагачення
прагнення вічних цінностей. О, щоб тільки душі себе тим способом
християнського життя.
освячували!
Полюбіть світ Вервиці:

5. Душа, котра присвятить себе мені через молитву на Вервиці, не
загине.
6. Хто побожно відмовлятиме Вервицю, заглиблюючись в
розважання її святих Таїнств, того не подолає нещастя. Бог в Своєму
правосудді того не каратиме; він не загине несподіваною смертю;
якщо він буде справедливим, то залишиться в Божій ласці і стане
достойним вічного життя.
7. Кожен, хто матиме правдиву набожність до Вервиці, не помре без
святих Тайн Церкви.
8. Ті, що вірно відмовлятимуть Вервицю, будуть мати Боже світло і
щедрі Божі ласки на протязі життя і в час смерти, а в хвилину смерти
матимуть свою частку і заслугах святих у раю.
9. Я звільнятиму з чистилища тих, що з набожністю ставилися до
Вервиці.
10. Вірні діти Вервиці заслужать на високій ступінь слави у небі.
11. Відмовляючи Вервицю, ви одержите все, про що мене попросите.
12. Кожному, хто поширює молитву на Святій Вервиці, я
допомагатиму в їхніх потребах.
13. Мій Божественний Син запевнив мене, що кожен, хто пропагує
молитву на Вервиці, матиме заступниками цілий Небесний Двір
впродовж свого життя та в годину смерти.
14. Всі ті, що відмовляють Вервицю, є моїми синами, і братами мого
єдиного Сина Ісуса Христа.
15. Любов до моєї Вервиці є важливим передвісником майбутньої
долі людини.
(Подано cв. Домініку і блаженному Аляну де ля Рош)

перераховує досконалості Божої Матері і Її велич перед Богом, а
також різноманітні благодіяння, які постійно відчували до Неї
віруючі. У прочан Влахеринському храму в Константинополі цей
акафіст користувався великою любов'ю, і вони не дозволяли собі
сідати під час його читання. Церква, разом з подякою за
рятування від ворогів, приєднує до моління до Пресвятої
Богородиці й прохання про звільнення нас від усяких лих. Цим
Церква нагадує віруючим про Небесну Заступницю роду
християнського й затверджує розкаюваних у надії на небесну
допомогу. Висота думок, сила виражень і глибина почуття, що
пронизують акафісти роблять їх чудовим молитовним посібником
для дому й у храмі.

Молитва дня кожного християнина
Канон до Ангела охоронителя
(Тропар, гл. 6)
Ангеле Божий, охоронителю мій святий, життя моє
збережи у страсі Божому; розум мій скеруй на праведну
дорогу і небесною любов’ю запали душу мою, щоб,
спрямований тобою, я знайшов у Христа Бога велику
милість.
Слава… і нині…Богородичний
Свята Владичице, Христа Бога нашого Мати, що Творця всіх
незбагненно породила, завжди моли Його з охоронителем моїм
Ангелом, щоб спас душу мою, опановану пристрастями, і
дарував мені відпущення гріхів.
Пісня 1 - Ірмос:
Коротка історія Акафісту
Співаймо Господеві, що провів людей Своїх через Червоне
"Господь то мій Пастир, тому в недостатку не буду, на
море, бо Він Єдиний славно прославився.
пасовиськах зелених оселить мене ..." Псалми 22:1
Приспів: Господи Ісусе Христе, Боже мій, помилуй мене.
Акафістами називаються особливі хвалебні пісні на честь
Сподоби, Спасе, раба Твого достойно співати пісню і
Спасителя, Божої Матері або святих.
вихваляти безтілесного Ангела, наставника й
Слово "акафіст" — грецьке, означає "несідальный", тобто
молитовне богослужіння, протягом якого не дозволяється сидіти. охоронителя мого.
Акафісти складаються з 25 пісень: 13 кондаків і 12 ікосів ("кондак" Приспів: Святий Ангеле Божий, охоронителю мій, моли Бога
за мене.Я один у нерозумі та в лінощах нині лежу,
- коротка хвалебна пісня; "ікос" з грец. - велика пісня). Ікоси
охоронителю мій і наставнику, не залиш мене на загибель.
закінчуються вигуком "Радуйся", а кондаки - "Алилуйя" (з
Слава…
єврейської - "хваліть Бога").
Розум мій твоєю молитвою скеруй, щоб виконував я Божі
Найдавнішим з усіх вважається акафіст Божій Матері. По його
зразку писалися інші акафісти. Він складений з нагоди чудесного повеління і одержав від Бога відпущення провин, і навчи
мене ненавидіти зло, молюся тобі.
рятування Константинополя від персів і аварів, що оточили
І нині…
Царьград з суші й моря в 626 році по Р.Х. при грецькому
Молися, Діво, з моїм Ангелом охоронителем за мене, раба
імператорі Іраклії й Патріарху Сергії. Патріарх
Твого, до Подателя добра і навчи мене виконувати заповіді
Константинопольський Сергій з іконою Пресвятої Богородиці
Сина Твого і Творця мого. Амінь
обійшов стіни міста, і небезпека минула. Цей порятунок від
варварів відбувся наприкінці п'ятого тижня Великого посту, чому й св. Макарій Великий
Як кровоточива жінка, істинно увірувавши й доторкнувшись краю
складений пізніше акафіст установили співати в цей час.
Складання акафіста приписують Георгію Писидийському, диякону ризи Господньої, відразу отримала зцілення, й пересох потік
нечистого джерела крови, - так і кожна душа, яка має незагоєну
великої Константинопольської церкви, що жив в половині 7-го
століття та змалював ті події Візантійської імперії в прозі й віршах. рану гріха, джерело нечистих і лукавих помислів, якщо прийде до
Христа та, істинно увірувавши, буде просити, то одержить
Звичай співати його на Утрені суботи п'ятої седмиці Великого
спасительне зцілення від невиліковного потоку пристрастей - і
поста ще більше затвердився після двох нових випадків
силою єдиного Ісуса враз висохне джерело, що виливало нечисті
заступництва Божої Матері, явлених Константинополю під час
помисли. І нікому іншому неможливо зцілити цю рану. (20,4).
нападів на нього Сарацинів в 673 і 716 роках. Акафіст містить
хвалебні гімни на честь Діви Матері з вираженням Їй подяки від
імені жителів Константинополя за Її чисельні й великі благодіяння,
зроблені православним людям. Через Ангела - Благовістника
автор багаторазово вітає Богородицю: "Радуйся". Автор

