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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя перед Різдвом. Святих Отців, 6 - го Січня, 2019 р.
Надвечір’я Різдва Христового. Св. прпмчц. Євгенії.
Глас 7: Апостол: до Євреїв 11:9 –10, 17–23, 32-40. / Євангеліє: Матея 1 : 1 – 25.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:30 год. ранку – (Боже Благословення для Марії Ґотра та всієї
Родини, зам. Марія Ґотра) - укр. мовою.
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January 6, 2019 / Січень 6, 2019

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку – Боже Благословення за всіх Парафіян,
(зам. Родина Саміло) - укр. мовою.
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах.

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
10:00-год. вечора - Велике Повечір`я з Литією –
передподружні науки.
(З нами Бог) - укр. мовою.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Увага: Тиждень загальниці.
Детальніша інформація на фейсбуці:
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Понеділок, 7-го Січня, 2019. РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу 1:30 –
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п.
(9:00 – 10:00 год. ранку) – Сповідь
Григорій Момот та п. Христина Момот.
10:00 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
- Мировання з роздачою просфори після Служби Божої.
Вівторок 8 - го Січня, 2019 р. Собор Пресвятої Богородиці та п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
св. Йосифа Обручника (Храмовий Празник нашої парафії). повідомляти
будь-який час.
Св. свщмч. Євтимія, єп. Сардійського.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
9:00 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го лютого
Мале освячення води; Мировання з роздачою просфори після Служби Божої. 2019 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
6:45 год. вечора – Панахида в Пам’ять Митрополита Константина Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
– 2:00 год).
Богачевського
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
7:00 год. вечора – За Парафіян - укр. мовою.
неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного
християнина.
Середа, 9-го Січня, 2019. Св ап., первомч. й архидиякона

Неділя по Різдві, 13 - го Січня, 2019 р. Пам'ять св. і праведних

Служба Божа для дітей і молоді (13 – го січня 2019 р. о 12:00 год дня)
в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00
годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей
до храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до 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.

Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього.
Віддання празника Різдва Христового. Прп. Меланії Римлянки.

Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

Стефана.

9:00 год. ранку - Службa Божа - (За Парафіян) - укр. мовою.
Четвер, 10-го Січня, 2019. Свв. мчч. 20000, спалених у Нікомидії.
7:00-год. вечора – Боже Благословення для Марії і всієї Родини,
зам. Родина (7)
П`ятниця, 11-го Січня, 2019 р. Свв. младенців, за Христа вбитих у Вифлеємі.
Прп. Маркелла, ігумена обителі Неусипаємих.

9:00 год. ранку – Служба Божа (Спеціальна інтенція),
зам. Матері в Молитві.
Субота по Різдві, 12-го Січня, 2019 р. Св. мчц. Анісії.
6:00 год. вечора – Вечірня.
7:00-год. вечора – Спеціальна Служба Божа за  померлих

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

Недільна Пожертва, 30 грудня, 2018 р.

м. Лінденгурст, НЙ 11757

пізніше 15 – го лютого.

4. Дорогі Парохіяни: Прошу звернути увагу на засвічування свічок
під час Св. Літургії. Свята Літургія - це безкровна жертва Ісуса
Христа, який знову віддає себе на муки заради нашого спасіння на
горі Голгофті. Пригадаймо що Бог сказав Мойсеєві: Зніми своє взуття
бо місце де ти стоїш святе. Тому з поваги до Богослуження не
Різдво: $55, Річний внесок: $50, Світло: $5,
Місячна пожертва на іпотеку - $705, Недільна пожертва – $1,072, Разом - $2,260.00.
личиться ходити по церкві і перешкоджати іншим у молитві. Просимо
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
запалювати свічки до або після Богослуження.
дар любови для нашого храму минулої неділі 30 – го грудня 2018 р.
5. 7-го Січня 2019-го р. група колядників нашої парафії організовує
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
по Юліянському календарі “Коляда від хати до хати.” Якщо ви
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у бажаєте, щоб до вашої хати загостили колядники будь-ласка
зателефонуйте до нашої Церкви або запишіть ваше повідомлення на
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до картці при виході з Церкви. Заздалегідь дякуємо.
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: $160, Кава: $150, Тетрапод: $5, Шопка: $15, Різне: $25, Вареники: $18,

священика.

Запам’ятаймо: 1. - Христе, Боже наш, Ти, що перед усіма віками
незмінно з Безначального Отця просіяв в останньому часі воплотився і
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці січні
народився від Діви Святої, Ти, що через нас зубожів, аби ми убогістю
2019 р. наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
Твоєю збагатилися, що пеленами був повитий як Немовля і, Богом
“На многая і благая літа!”
будучи, покладений був у ясла. Владико, що все обіймаєш, прийми наші
Новини нашої парафії:
смиренні молитви і прошення, як Ти прийняв хвалу пастухів та
А. Дорогі Парохіяни: В другу суботу місяця січня 2019 р. о 7 – й год. поклоніння волхвів з дарами. Сподоби нас стати співучасниками
вечора буде відправлятися спеціальна Служба Божа за померлих у небесного воїнства і огласи нас спадкоємцями небесної радости,
уготованої тим, що гідно святкують Різдво Твоє, а вірному народу щедро
вашому наміренні. Якщо ви бажаєте, будь ласка напишіть імена
перемогу даруй. Ти бо єси Прославлений з Безначальним Отцем Твоїм,
померлих з ваших родин не пізніше 11 – го січня, щоб мати
можливість їх споминути на кумулативній Св. Літургії 12 – го січня. Пресвятим, Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на
Б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в віки віків. (Заамвонна молитва свята Різдва Христового).
2. - Ніхто не знає, як назвати Матір Твою, Господи наш. Назве її хтось
неділю 20 –го січня 2019 р.Б.
Дівою? Але перед очима її Дитятко! Назве її такою, що мала мужа? Але
В. Дорогі Парохіяни: Цього року Різдвяний обід (Просфора)
відбудеться в Неділю 27-го Січня 2019 р.Б. Увага буде тільки одна Вона не пізнала його. Коли ж Твоя Мати незбагненна, то хто в силі
збагнути Тебе?... Твоя Мати повна чудес. Зійшов до неї Господь, - і став
Сл. Літургія на обидвох мовах з присутністю Владики Павла, який
рабом. Зійшов Пастир, і родився Агнцем. Зійшов ти багатим - вийшов
буде посвячувати Св. Престіл. Це відмінний обряд, в якому не так
часто буває, щоб ми були присутні, а для нашої парохії це історична убогим. Зійшов високим - вийшов приниженим і позбавленим слави...
Приходимо, щоб дивитися на Тебе як на Бога, і ось Ти - людина!
подія. Чекаємо на вас зі смачним обідом, вартістю 20.00 дол. від
Приходимо, щоб бачити Тебе, як людину, і ось сіяє світло Твого
особи. Більша інформація буде прилучена до наступного вісника.
Божества (св. Єфрем Сирійський, На Різдво Христове).
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
3. - Днесь, коли Господь усесвіту прийшов до своїх слуг, то хай і пани
а. п. В. Ґерета, п. С. Подолський та п. Р. Васьків, що залишилися
знижаться до своїх слуг у любові. Днесь, коли Багатий задля нас став
після Служби Божої минулого тижня і позабирали лавки та кріслі та убогим, то хай і багатий при своїм столі гостить убогих (св. Єфрем
----------------------------------------------------------------------------------------

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

пересунули стінку в церкві, а також поставили столи і крісла для
новорічної забави.
б. жінкам з нашої парохії котрі продовжували в субота та в неділю
перед Новим Роком готувати, обслуговувати свято, а також все
привести до порядку, особливо: п. М. Данкова, п. Г. Максимова,
п. О. Якубовська, п. І. Ґерета, п. Н. Попович, п. О. Романюк, п. Н.
Антонов, п. Я. Климовець. Щиросердечна подяка також всім тим, що
залишились чистити, наводити порядок і прати всі скатертини і
покривала на стільці. Чистий заробіток становив $4,520.00.
в. п. П. Данков, А. Попович та В. Сабало, котрі після забави
поскладали назад крісла та пересунули стінку в церкві, а також
приготовили столи та крісла в залі на другому поверсі для недільної
кави.
ґ. п. Мартину Сміт, який продовжує виконувати необхідну працю для
добра нашої Церкви, в Парафіяльному центрі минулого тиждня.
Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
винагородить сторицею.
3. Посвячення домів і молитва в домі на 2019 р. Дорогі Парафіяни, є
звичай у нашому народі, щоб благословляти дім з Благословенною
водою посвяченою на Богоявлення (Свято, яке нам пригадує Хрещення
Іс. Хр. в Ріці Йордані). Якщо ви бажаєте благословити ваш дім,
незалежно чи це є ваш чи знімаєте в оренду, до вашої хати
приноситься Боже Благословення, то будь-ласка записати на картку
ваше ім`я, номер телефону і день коли ви бажаєте це зробити і о. М.
Попович радо принесе Боже благословення і освятить Ваш дім. Не

Сирійський, Різдвяні гімни).

4. - Поклонися Різдву, через яке ти визволився від вузлів родження.

Віддай честь малому Вифлеємові, що тебе знову привів у рай. Стань на
коліна перед яслами, через які, бувши нерозумним, ти оживився
словом... Іди з зорею, принеси з мудрецями дари: золото, кадило й миро
як Цареві і як Богові, і як померлому задля тебе. Прославляй з
пастухами, торжествуй з ангелами, оспівуй з архангелами, щоб
утворилось спільне торжество небесних і земних Сил (св. Григорій Богослов,
Гомілія на Різдво Христове).

5. - І хатина, в якій народила Діва, приймає вид церкви, де жертовником
- ясла, служителем - Йосиф, дияконами - пастирі, священиками - ангели,
архієреєм - Господь, престолом - Діва, чашами - материнські груди,
ризами - воплочення, віялами - херувими, дискосом - Святий Дух, а
Отець - дископокровець (св. Атанасій Великий, Гомілія на Різдво Христове).
6. - Чи може щось рівнятися з цим святом? Бог на землі, а людина на
небі, ангели служать людям, люди спілкуються з ангелами та іншими
небесними Силами. Демони тікають, смерть побита, рай відкритий,
клятва знята, гріх зник, провини прогнані, істина зійшла на землю.
Природа, від якої херувими берегли рай, сьогодні злучилася з Богом (св.
Іван Золотоустий, Гомілія на Різдво Христове).

Пригадуємо про Молитву: Пам`ятаймо, що Господь Бог нас сотворив, щоб ми
любили Його, поважали і служили йому. Мудрість породжує любов. Ми не можемо
любити Бога, якщо не звертаємось до Нього у молитві. Але через щиру молитву ми
отримуємо ласку Божу, яка провадить нас до пізнання Бога, і так ми заслуговуємо на
Його ласки і любов до нас. Всі ми запрошені кожного дня на молитву о 9-ій год. вечора.
Надіємось, що хоча б одна Родина на день візьме участь у молитві, щоб бути ближче
до Бога не тільки у Неділі і свята, але і в будні.

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
зберігати закони Божі і тим підготовляти людство на прихід
Увага: Євр. 11, 9-10; 17-23; 32-40. «Вірою Авраам,
Спасителя, ширився сумний настрій, що так довго треба
поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака»
чекати на ту радість. Нинішня неділя - неділя перед
У цьому апостольському читанні багато разів подано приклади
народженням Ісуса, неділя Святих Отців. Через декілька днів
того, як через віру біблійних осіб Бог діє в історії. Як Бог діяв
святкуватимемо Різдво! Яка велика сила й чар того свята! З
через віру серед вибраного народу у Старому Завіті, так само
року в рік це свято чарує кожну людину, й кожну дитину,
проявляв себе і в часі Нового Завіту, так діє і тепер. Загалом у
старця і робітника, ученого і маловченого... Чому так? Де
житті кожного з нас є цей вибір: або ми живемо вірою,
джерело такого невичерпного чару? Сягнімо оком в далекі
покладаючись на Бога, і тоді живемо чесно, справедливо,
часи Старого Заповіту, коли людство марнувало життя у
свято, або ми не живемо вірою, і тоді живемо грішно,
важкій духовній темряві безпросвітного поганства і в безодні
неправедно, без Бога. Віра – це не є щось стале, яке ми раз і
гріховній. Справді, то був розпачливий стан. Але обітниця
назавжди в собі сформували, розвинули і маємо впродовж
Отця Небесного, що він зішле на Світ Божий Свого Сина усього життя. Віра – щось завжди динамічне, вона або
Спасителя, визволителя людських душ, що піднесе людство з
зростає, або занепадає в конкретних обставинах нашого
грішного життя, - справдилася! Надія на обіцяного Спасителя
життя. Тому наша віра – це показник якості наших
була тією єдиною зорею, що освічувала людям шлях їхнього
стосунків із Богом.
життя, розбуджувала тугу й бажання добра й чеснот та
Владика Венедикт (Алексійчук)
вливала в душу надію на спасіння, що його мав принести
Месія -Спаситель. Душа людини тужить за Христом і хоче
Навечір’я Різдва Христового
Його мати в своїй думці, бо Він є наша сила, наша надія і наш
Так, уже завтра настане той святий день, коли Христос
єдиний порятунок серед земного життя. Святою правдою є те,
народися від Діви Марії! Нині свята Церква приготовляє нас до
що Христос відкупив наші душі; але світ і далі грішний, і в
цього великого празника окремим богослуженням, під час
нинішніх часах він дуже віддалився від Христа і Його святої
якого читають провіщення пророків про прихід Месії.
науки, Його Євангелії. У світі тепер запанувало новочасне безСтараймося нинішній день перебути в єднанні духа. Ідімо до
божництво-поганство, і світ потребує онови по науці Христа. І
церкви, нехай навечір’я Різдва не буде для нас визначальне
ця онова на наших очах сповняється! Радість для нас
самою вечерею. Звертаймо наші думки до Вифлеєму, де
привелика, бо народжується Небесний Владика, Христос - Бог
багато століть тому Пречиста Діва і святий Йосиф ходили і
наш! Бог Предвічний приходить до нас! Тож співаймо,
просилися прийняти їх на ніч. Але для людей бідних не було
веселімося, бо Він з нами! Частина людства, у своїй
місця. Нині кожен з нас мав би за найбільше щастя прийняти
зарозумілості, відвернулася від новонародженого Божого
їх у нашому домі.
Сина, отак, як гордий чорний янгол, що колись казав: "Над
Браття і сестри! У серці кожного з нас Христос Спаситель хоче
зорями престол свій поставлю і зроблюся рівний Тому, що
мати собі помешкання. Та чи чисті наші серця? На Різдво ми
Всевишнім називається!" (Ісайя 14, 13-14). Що це за безглуздя
причепурили свою хату, одягнули на себе чисту одежу, а
і чорна невдячність! Хто ти є, нужденний грішнику, що хочеш
серце – залишиться в бруді гріха? Чи зможе та неземна
рівнятися з Богом? Ти, грішний, схили свою голову й упади на
радість, яка нині з сяйвом Вифлеємської зірниці спливає на
коліна перед новонародженим Дитятком, як ті три мудреці зі
землю, увійти до серця, оскверненого гріхами?
Сходу, і піднесено заспівай разом із янголами: "Слава на
Пам’ятаймо, що нинішній день – це початок великого свята.
висоті Богові, а на землі мир між людьми доброї волі!" Із
Нехай же цим вечором ніхто не зневажить Господа Бога гріхом
християнської давнини прийшов до нас гарний звичай
неуміркованости. Прошу вас і молю, нехай у цей вечір не буде
обмінюватися в день Різдва Христового побажаннями
горілки в жодній хаті; нехай той ворог не має доступу, щоб
радісних свят та прощати, за прикладом Спаситсля, всякі
хвиля щастя і душевної втіхи не була осквернена гріхом. Нині
образи і кривди. Якби лише люди робили цс щиро, а не попригляньмося до нашої душі, очистьмо совість, щоб чистим
фариссйськи, тоді ми би святкували по-Бо-жому! Бо дуже
серцем привітати Дитя Ісуса. А після вечері візьміть цю книгу і
часто так буває, що, бажаючи на словах один одному всякого
вголос прочитайте те, що пишемо на завтрашній день. І нехай
добра, не одна людина в думці має щось протилежне. Колись,
вас благословить Господь Бог, і Його Пречиста Мати і святий
а може, і тепер, у нашій любій Україні існував прекрасний
Йосиф. Чекайте хвилі, коли засяє звізда, і тоді щирим серцем,
звичай: діти несли Святу Вечерю своїм дідам, бабусям та
зі сльозами радости воздайте славу Господеві.
хрещеним батькам. Як приємно було це для старших, а часто
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
й самітних людей! А тепер ми, що живемо у вільній землі
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.
Вашінгтона, громадою сідаємо до Святої Вечері разом і
Неділя перед Різдвом - Св. Отців
славимо Новонародженого, як одна родина, і тоді, не тільки
"Се Діва породить Сина, і дадуть Йому ім`я Ісус". (Мт. 1, 23-7)
устами, а й цілим серцем вітаємо Дитину-Ісуса прекрасними
Із великою тугою людство Старого Заповіту очікувало
колядками... Різдво - це величний празник християнської
здійснення Господньої Обітниці, яку Він дав ще нашим
родини. Дав би Бог, щоб це щорічне свято приходу на Світ
прапрабатькам Адамові та Єві в раю, а саме - що Він зішле
Божого Дитяти внесло в наші родини ту сердечну й ніжну
Свого Сина з Неба на Землю, і Він спасе всі народи від гріхів і
любов, з якою ми повинні ставитись один до одного як рідні
відчинить Небесну браму для всіх, хто вірує в Нього! Але
брати й сестри! Всі, що відчувають якусь кривду по
довго довелося людству чекати - цілі століття. Навіть серед
відношенню до своєї родини, друзів чи сусідів, прощайте один
"вибраного" народу, який з волі Божої мав би дотримуватись і
одному від щирого й люблячого серця і просіть Боже Дитятко,

щоб Бог завітав до наших сердець, до наших домів, до цілого
українського народу! Всіх - вас, дітей одного Небесного Отця,
дітей одного українського народу, визнавців Божого Вчителя Ісуса Христа, нехай з`єднає могутній клич янгольського
Вифлеємського привіту: "Мир людям доброї волі!"Отак
готуймося, мої дорогі, до приходу Божого Сина! І тоді Божий
мир неподільно запанує у ваших серцях; він уділиться і вашим
родинам, вашим близьким і всьому віруючому українському
народові.
Ісус Христос – Правдива Жертва: ............
Євхаристійна жертва: У другій частині цієї розповіді
розглядається наступна причина, чому Христос дає Себе
Самого нам у Пресвятій Євхаристії. Доповнюються дві речі, які
були відсутні у старозавітніх жертвах. Перша – це справді
належна жертва для приношення. Що таке овечка чи ягня у
порівнянні з Богом? Друга – це належне священство. Не всі
нащадки Арона, священики правдивого Бога були добрими та
правдивими. Читаємо про те, що Аронові сини – Надаб та
Абію були знищені Богом через їхню негідність (Левіт, 10, 1, 2).
Бог через пророка Малахію звертається до них, кажучи: “Мені
не є приємна жертва твоїх уст, і я не прийму дару з твоїх рук”. .
Він матиме нове священство: Ісус Христос – вічний Священик.
Учасником цього служительського священства є Католицький
священик. Бог продовжує: “На кожному місці приноситься
жертва і Моєму Імені віддається похвала, чисте приношення” –
Малахія 1, 10-11. Жертва Христова, що відбулася за усіх на
горі Голгофті є відновленою і продовжує бути приношена на
вівтарях світу, де Його народ може приймати участь. Бог
називає це “Чисте Приношенн”. Тут не є присутній елемен
крові чи заколення. Це відбулося на Голгофті. Тут Його смерть
є представлена таїнственно через відокремлення хліба і вина,
які роздаються серед людей. Кожного дня понад 500.000
Літургій служиться по цілому світі “ від сходу сонця до заходу”.
Ця пророча наука здійснюється в Католицькій церкві.
Літургія – це Голгофта: Чи ти усвідомлюєш те, що
перебуваючи на Літургії, ти береш участь жертві, що була на
Голгофті? Її служить цей самий священик Ісус, який є Вічним
Священиком. Священик, який стоїть перед вівтарем, бере
участь у священстві Ісуса. Христос використовує його руки,
його уста. Тут маємо ту саму жертву, того ж Христа, лише
зараз Він виглядає наче хліб, чисте приношення. Ця сама ціль
є спасення світу, звернення до Господа та Вчителя, подяка
Йому за дари та благословення, прохання про прощення гріхів
та просьба про нові ласки. Не дивно, що люди беруть участь у
Св. Літургії щоденно. Але Христос не лише заснував
служительське священство, але і царське священство, яким
ми є усі. Ми читаємо у Біблії: “Ви є вибране покоління, царське
священство” (1 Петра 2, 9). Ви – також покликані брати участь
у цій жертві. Тепер ви усвідомлюєте чому ми ніколи не
пропускаємо Літургію в неділю? Чому приймаємо святу
Євхаристію до наших сердець? Коли дякуємо після прийняття
Євхаристії, забуваймо про всіх, а зосередьмося на Христові.
“Той, хто Мене споживає, той житиме Мною”, - каже Ісус. (Ів. 6,
57). Святе Причастя ти сам не переміниш, як звичайну їжу у
себе, Ісус Сам перемінить Тебе у Себе. Св. Павло пише: “Не я
живу, але Христос живе в мені” (Гал. 2, 20). Ця їжа є саме

життя. Ісус сказав: “Я є Життя”. (Ів. 11. 25). І знову каже: “Я –
Хліб Життя, хто їстиме цей хліб, той житиме повіки” (Ів. 6, 58).
Він не просто дає життя, він є самим життям. Відвідуючи Св.
Літургію та не приступаючи до Св. Причастя ми дуже багато
втрачаємо. На Літургії ми запрошені до участі у цьому бенкеті.
Це є інша їжа. Коли споживаєш звичайну їжу, вона
перемінюється у тобі. Коли приймаєш Ісуса у св. Причасті,
який є Життям, то це не уподібнюється до тебе, лише Ісус
перемінює тебе у Себе.
МОЛИТВА ТАЇНСТВЕННОГО ТІЛА: У Св. Письмі говориться:
“Христос живе завжди, щоб заступатися за нас (Рим. 8, 34).
Христос був розп’ятий за нас усіх один раз на Голофті і
продовжує жертвувати Себе за нас перед престолом Небесного
Отця. Бог хотів жертви, так як ми читаємо у Старому Завіті. Він
має одну досконалу жертву, якою є Його Єдинородний Син. Його
вічна жертва, принесена досконалим вічним священиком, Його
Божественним Сином є достойною похвали, подяки Йому за всі
ласки, які ми осягнули завдяки Йому. Це є молитва Таїнственного
Тіла Христового. Це є молитва Голови цього Тіла. Що таке
Таїнственне Тіло Христове? Це є об’єднані усі, хто через
хрещення стали учасниками Його Божественної Природи, - “Щоб
ви були учасниками Божественної Природи” (2 Петра 1, 4). Усе
людство, що живе Божественним Життям тут на землі чи у
майбутньому житті творить одне справжнє Таїнственне Тіло,
Головою якого є Христос. Термін “смерть” є відсутній у словнику
християнина, за вийнятком вказування іншого місця перебування.
Подібно як клітини нашого тіла формують одне тіло, одне “Я” так і
ми, відкуплене людство формуємо одне тіло з Христом, яке
називається Таїнственне Тіло Христове, яке живе Божественним
Життям, якого Христос є Головою. Це є реальне тіло. Подібно як
усі клітини нашого тіла функціонують для добра один одного, для
добра цілого тіла, так і ми, клітини Таїнственного Тіла
Христового, можемо допомагати один одному, чи живим чи
померлим, чи у цьому світі чи в майбутньому та працювати для
цілого Тіла Христового та Його намірів. У Євангелії від Івана
читаємо “ваші тіла належать до Тіла Христового” (Ів. 15; 1 Кор. 6, 15).
ВІЧНА ЖЕРТВА: Лише уяви собі Христа Вічного
Первосвященика, Бого-чоловік Ісуса, який віддає себе один раз
на заколення на Голгофті перед престолом Свого Небесного
Отця, якого оточують усі сіті та ангели небесні. Яка повна
прослави картина! Який привілей бути там! Але і ми також
належимо до Його Таїнственного Тіла! Ми також маємо право
бути присутніми на такій величній жертві, але для цього нам
потрібен Сам Христос присутній серед нас, який приносить Себе
на наших вівтарях. Христос це усвідомлював. Це Він здійснює,
даючи нам на землі можливість приєднатися до Його усіх членів,
що на небі у принесенні Вічної Жертви Його Небесному Отцеві.
Завершуючи це, Ісус не лише встановив священство служіння,
але і царське священство, яким ви є. У Св. Письмі читаємо: “Ви –
вибране покоління, царське священство.” Ви – клітини
Таїнственного Тіла Христового, тому приносьте жертву разом із
Христом. Приєднайте себе до Нього, віддайте Йому свій жаль,
свою радість, свою покуту та здобутки, те, що вам наймиліше та
свої потреби, ціле своє життя. Об’єднавшись із Христом, ти
приносиш цю жертву Нашому Небесному Отцеві. Це є молитва
Таїнственного Тіла Христового. Це причина того, чому ти ідеш на
Св. Літургію. Ти – присутній на тому, що відбувається перед
престолом Бога. Отже, ціле Таїнственне Тіло Христове, все, що є
на небі, ангели і святі, все, що на землі об’єднане разом в одному

повному Таїнственному Тілі Христовому в молитві, в жертві
своєму Небесному Отцеві, у найвищій жертві..............

