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СВЯТІ ТАЇНСТВА:Хрещення і Миропомазання: уділяється
запопередньою домовленістю батьків, які повинні
5 – а Неділя після Зіслання Святого Духа, 9-го Липня, 2017р.
бутипрактикуючимикатоликами.
Прп. Давида, що в Солуні.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Глас4:Апостол:До Римлян 10:1–10./ Євангеліє:Матея 8:28 – 9:1.
Вінчання:зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
9:00 год. ранку–( Христина Салук (Річниця), зам. Адріян Салук)– анг. відбути передподружні науки.
мовою.
Школа Українознавства:проводить заняття кожної суботи(9:00-1:30).
10:00год. ранку–За Парафіян - укр. мовою.
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
11:30год. ранку - Служба Божа за дітей та батьків– на двох мовах. 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.
Увага: Цього тижня Вічна Лампа горітиме в пам’ять
Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
всіх померших з Родини Томео, зам.Петро Томео
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Понеділок,10-го Липня, 2017.Прп. Самсона странноприємця.
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
7:00 год. вечора– Подячна Літургія для родини Тульба,
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
зам. Родина.
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
Вівторок, 11-го Липня, 2017.Перенесення мощів свв. безсребреників Кира й необхідності, звертатися у будь-який час.
Йоана.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
7:00 год. вечора – Юрій Гудзій, зам. Родина Ґерета
“Матері в Молитві”:наступна молитовна зустріч відбудеться 4- го
Середа,12-го Липня, 2017. Свв. славних і всехвальних, і
серпня2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
первоверховних апп. Петра й Павла.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
Увага: Це є обовязкове свято.
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
9:00год. ранку–За Парафіян - укр. мовою
Субота (10:00 – 2:00 год).
7:00 год. вечора–Іван (Річниця), зам. Родина Москалюк
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
Четвер,13-го Липня, 2017.Собор свв. славних і всехвальних
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок
дванадцяти апостолів.
кожного християнина.
9:00 год. ранку –Юрій Гудзій, зам. Родина Москалюк
Служба Божа для дітей і молоді (6 – го серпня2017 р в 11:30
П`ятниця,14-го Липня, 2017 р.Свв. безсребреників і чудотворців ранку)в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
Косми і Дам'яна.
12 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх (особливе
приводити дітей до Храму Господнього.
намірення), зам. Матері в Молитві.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника
Субота,15-го Липня,2017 р.Положення чесної ризи Пресвятої – до 12:00 год кожної п’ятниці.
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці у Влахерні.
Родини (Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
6:00год. вечора –Вечірня
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх,
7:00год. вечора – Нестор Гудзій, зам. Стефанія Бікер
хто втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради,
6 – а Неділя після Зіслання Святого Духа,9-го Липня, 2017р.
всім, хто самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто
Св. мч. Якинта.
шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа
9:00 год. ранку–За Парафіян– анг. мовою.
Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити
10:00год. ранку–(Боже Благословення дляВолодимира
себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Чорномидза та його сім’ї, зам. Надія Чорномидза) - укр. мовою. Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

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,2липня, 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: $120, Тетрапод: $5,Паски: $30,Підтримка: $75, Добровільна Пожертва:
$250,Пожертва: $120,кава: $125, Петрів гріш: $10, Різне: : $120, Харитативна Акція –
$195.00.

Місячна пожертва на іпотеку - $550.00,

Недільна пожертва – $836.00/ Разом - $2,436.00

м. Лінденгурст, НЙ 11757
$60.00 – п. Алфред та п. Клара Іскандар,
$50.00 – п. Віліям та Елейн Елук,
$40.00 – п. Зеновій та п. Марія Балабан,
$25.00 – п. Андрій Мацейко,
$20.00 – п. Марта Скрипочка.
Разом зібрано 2,120.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
До вашої уваги: Рм. 10, 1–10. «Моя молитва до Бога за них, щоб

Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
вони спаслися»Є особи, які дорогі нашому серцю, ми за них
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі2–го липня2017 р.

турбуємось, дбаємо, переживаємо, щоб вони були щасливі, здорові, що
б все добре у них було в житті. Але життя, яким би воно не було – чи
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є більше труднощів, чи менше, чи більше вигод, чи менше – воно
закінчиться, і перед нами буде вічність. Тому в житті важливо найперше
у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо дбати про освячення і спасення наше як і кожної людини. На силу ми не
можемо когось спасати і освячувати. Але важливий для нас є
звертатися до священика.
---------------------------------------------------------------------------------------інструмент, на який вказує апостол і чим можемо допомогти для них, це
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці липні 2017 р.наші
– молитва. Маємо пам’ятати в молитві тих людей, яких Бог
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
поставив на нашій життєвій дорозі, взивати до Господа, щоб вони
“На Многая і Благая літа!”
провадили життя досконале, щоб вони ішли дорогою спасення.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Мт. 8, 28 – 9, 1. «І почали кричати: ”Що нам і Тобі, Сину Божий?
Новини нашої парафії:
Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом?”» Христос ходив
Гадаринським краєм і не звертався ні до кого, хто не потребував Його. А
1.Запам`ятайте:
тут двоє біснуватих самі дають про себе знати, самі виявляють себе і
а.Збірка в місяці липні:Прибирання церкви:Наступна
свій стан. Це показує дуже надважливу річ для кожного з нас. Христос
добровільна збірка відбудеться 16-го липня 2017 р.Б.
б. Збори (Stewardship Council)відбудуться у вівторок 18-го липня був Богом, отже, був святим. І ця Його святість не давала злим духам
почуватися комфортно, тому вони виявляли себе. Так само і в нашому
2018 р. о 7:15 год вечора. Всі наші парафіяни є запрошені
житті: що більше будемо прямувати до досконалості і ставати святими,
в. 12 – 13 Серпня щорічна проща до Сестер Служебниць,
то більше будемо змінювати світ, впливати на тих чи інших людей, їхні
Слотсбург, НЙ
недоліки, вади, також на ситуації чи проблеми, які є навколо нас. Дуже і
г. 27 – го Серпня 2017 р. відбудеться наш Парафіяльний
дуже важливою є праця над собою, переміна себе, зростання в
Пікнік з нагоди 26 – річниці Незалежності України.
досконалості, у святості. Коли ми самі змінимось, то тоді ми навіть
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
мимоволі будемо навертати, преображувати, зцілювати інших навколо
а. Ротарі Клубу з Лінденгурсту за пожертву в сумі $100 для бідних. себе. Отже, праця над собою – важлива річ не лише для нашого
власного спасення, а для спасення цілого світу!Владика Венедикт
б.всім парафіянам, з нашої парофії, які минулої неділі

“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.

добровільно прилучили додаткову збірку для потребі дітей
ранених воїнів в Україні. Пожертвовано було 250 дол. І буде
скоро передано о. Степанові.
в.Як чудово було минулої Неділі бути разом на Молебні до Іс. Хр. в
Іст Морічес. Сонячна погода дала нам можливість помолитись і
приготовити себе у духовності. Всм тин нашим парафіягам присутніх
на молебні щире спасибі.
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
винагородить сторицею.
3. Дорогі парафіяни,ми плануємо їхати на прощу до Слотсбургу
13 серпня ц.р. Маємо до вжитку церковне авто (на 15 чол.) та моє
власне (на 7 чол.). Бажаючим прошу звертатися до п. Галини
Подолської; просимо також про $10 від особи на покриття коштів.
Якщо б більше осіб зголосилось на поїздку, тоді потрібно буде
замовляти автобус при ціні в $30 від особи.
4. Дорогі парафіяни: ми потребуємо почистити декілька
комплектів Церковних Риз. Просимо про пожертву на виконання
цих робіт.Нашим обов`язком є зберігати Божий храм і все, що
знаходиться у ньому у відповідному стані. Пам`ятаймо, що Божий
храм - це наше життя і місце молитви. Заздалегідь дякую за вашу
пожертву.

(Алексійчук).

Новини з інших Парафій:“Українська греко-католицька парафія Св.
Івана Христителя у Рівергеді, Нью-Йорк організовує парафіяльний пікнік
у неділю 6- го серпня 2017 р. з 3.00 до5.00 год. по обіді на церковному
подвір`ї (820 Pond view, Riverhead, N.Y. 11901. Детальніша інформація
подається на додатку до вісника.

Преподобного отця нашого Давида, що в Солуні– 9 липня
Одного разу монахи запитали ігумена Паладія, що найбільше його
заохотило вступити до монастиря? Він відповів на це так:“Я родом із
Солуня (в Македонії). За нашим містом у келії, яку влаштував собі на
дереві, подвизався Божий старець Давид, що прийшов до нас із
Месопотамії. Він прожив там 80 років, завжди веселий, милосердний,
готовий кожного навчити і наставити на дорогу спасіння. І спеку, і холод
– все зносив старець терпеливо. Сталось так, що воїни, які стояли вночі
на варті на мурах міста, побачили, як з келії святого Давида через вікно
струменить чудесний вогонь. І таке діялося кожної ночі, аж до його
смерти. І я не раз бачив той вогонь і думав:«Якщо Бог вже за життя дає
своїм вірним слугам таку велику славу, що ж тоді їх чекає там, у небі? І
ця думка привела мене до монастиря»”. З цієї розповіді бачимо, як жив
преподобний Давид. Бог прославляв його силою творити чуда. Одного
разу в присутності імператора, коли святий Давид хотів запалити
кадило, та не мав кадильниці, він узяв вуглини голою рукою і жодної
шкоди йому не було. Однак, поки він осягнув велику святість, мусив
Стемфордська Харитативна Акція 2017.Кожен член нашої парафії побороти тяжкі спокуси. Та він усе подолав і свій подвиг довів до кінця.
закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом нашого
Нині Господь вінчає його небесною славою. Помер святий у глибокій
Владики Павла Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні парафіяни, старості близько 540 р.
які вже підтримали акцію:

І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква

Третя СторінкаУкраїнська Католицька Церква Св. Родини
Святі первоверховні апостоли Петро і Павло
У Кесарії Пилиповій Ісус Христос бажав довідатися від своїх
апостолів, за кого вважають його люди, і вони по-різному
судили про Христа, вважаючи Його за якогось пророка.
Відповідь не була повна, тому Ісус звернувся до своїх учнів,
аби вони сказали свою думку про Нього, хто Він. Й апостол
Петро, завжди швидкий і поспішний, сказав: “Ти – Христос,
Бога живого син” (Мт 16, 16). Той, кого Христос покликав від
професії рибалки, сказав такі величні і правдиві слова, а
книжники і фарисеї та їм подібні не визнавали Ісуса за Бога, а
переслідували Його і врешті розіп’яли.
Савло здобув на той час високу освіту під проводом славного
учителя Гамалиїла. Він був юдей, фарисей і римський
громадянин, і про нього гарно сказав святий Іван Золотоустий:
“Павло, – пише він, – уста Христові, ліра Духа, чоловік, при
трьох ліктях росту, досягав третього неба, тілом прив’язаний
до місця і весь світ прив’язав до Господа; орел, що піднявся
до неба, посуд Божественної благодаті, посланий самим
Господом пронести ім’я Його по всій вселенній…” (том 8, “Про
верховних ап. Петра і Павла”). З історії життя святого
апостола Павла знаємо, що він так високо не починав,
навпаки, був одним із тих, хто переслідував християн,
“дихаючи погрозою та вбивством на Господніх учнів” (Ді 9, 1).
Він у своїй завзятості їхав у Дамаск, аби віднайти християн і
привести їх на суд до Єрусалиму, але Бог мав інші плани:
“Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька
засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю,
почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле! Чого мене
переслідуєш?»” (Ді 9, 3-4). У такий спосіб Господь покликав
цього невеликого на зріст чоловіка, аби він був Його вибраним
посудом і голосив правду по всій землі. І він, навернувшись,
ревно трудився над спасінням людських душ, проповідуючи
святе
Євангеліє
аж
до
прийняття
мученицької
смерті.Послухаймо похвальних
слів святого Івана
Золотоустого про святого апостола Петра, ось вони: “Солодке
видиво Церкви, світильник вселенної, чиста голубиця, вождь
апостолів, полум’яний апостол, що горить духом; ангел і
чоловік, посередник благодаті, нерухома скеля віри,
премудрість Церкви, своєю чистотою від самого Господа
заслужив назву блаженного і сина голубиці, від самого Христа
прийняв ключі Царства Небесного” (том 8, там само).
Хоч так чудово оспівує святий Іван Золотоустий святих
апостолів, це не має відштовхувати нас, пригадуючи нашу
грішність перед Богом. Про святого апостола Павла ми дещо
згадали – він був свідком каменування святого диякона
Стефана, коли того вивели за місто: “Свідки ж поклали свою
одежу у ногах хлопця, що звався Савло” (Ді 7, 58).
Петро перед покликанням називався Симон, був людиною, як і
ми. Мав неспокійний характер, дуже квапився, всюди хотів
бути і все знати, тому часто помилявся й тяжко духовно падав.
Був надзвичайно самовпевнений, покладався на свою
гарячковість, можливо, на життєвий досвід та фізичну силу,
але в духовному житті це не допомагає: хто не покладається
на Бога та мало довіряє Йому, той програє. Пригадаймо собі
апостолів з Ісусом на останній вечері, після закінчення якої всі
вирушили на Оливну гору. “Тоді Ісус сказав їм: «Усі ви
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зневіритесь у мені цієї ночі…». Озвавсь тоді Петро і каже
йому: «Навіть якби усі зневірились у тобі, я не зневірюся
ніколи!” (Мт 26, 31; 33 ). Ісус хоче, аби Петро замислився,
бажає переконати його, що Він, як Бог, говорить правду, що
правда на Його боці, тому каже Петрові: “Істинно кажу тобі:
Цієї ще ночі, перше, ніж заспіває півень, ти тричі Мене
відречешся. Каже йому Петро: «Навіть якби я мав з тобою
вмерти, не відречуся тебе!»” (Мт 26, 34; 35).
Що апостол Петро хоче сказати тим Ісусові й усім іншим
зібраним апостолам? Що він кращий від інших, бо запевнює
Ісуса, що, коли всі відречуться, він не такий, як інші, він
ліпший, він вірний, не боїться, буде стояти при Христі,
відстоювати правду, навіть коли смерть буде дивитися йому в
очі. Ось яка помилкова самовпевненість, яка надія на себе і
яка недовіра Господові, коли Той говорить, що це станеться
вже тієї ночі, що відрізок часу дуже маленький, що ти, Петре,
будеш пам’ятати слова, котрі проказуєш, але відречешся.
Чому не хочеш вірити мені, Богові, що дозволяв тобі йти по
морі, як по суші, що оздоровив твою хвору тещу, що брав тебе
на гору Тавор, де ти бачив Його Божественну велич? Чому ти
покладаєшся, Петре, на свою слабосильну людську природу і
не навчився ще до цього часу довіряти мені – Богові? Чи ти
всемогутній? Чи ти центр світу? Чи ти є Творцем усього
видимого й невидимого? – Засліпленість і нечулість до Божих
слів привела Петра, а також приводить і нас до гірких
наслідків. Не довелося довго чекати, аби збулися слова
Господні. Уже в Оливному саду, коли Христос молився, Петро
разом з іншими учнями спав, хоч Ісус просив їх молитися.
Пробував боронитися мечем, але Ісус заборонив йому це
робити, пригадуючи, що ті, що беруться за меч, – від меча
гинуть. Потім, як провадили спійманого Ісуса, апостол іде
здалека, пише євангелист Марко (пор. Мр. 14, 54), – боїться.
Коли Петро опинився на подвір’ї первосвященика – йому не
погрожували зброєю, не кликали за свідка, не залякували
розправою. Ні! Служниця – не первосвященик чи хтось із
членів синедріону, не ті, що виходили з мечами та дрючками
на Ісуса, а служниця раз, а потім інша другий раз – казали до
нього: “Іти був з Ісусом Галилеем” (Мт 26, 69). А він
заперечував, віднікувався перед усіма, що не знає Його, а
коли ще хтось третій раз звернув увагу, що мова виявляє його,
почав “клястися та божитися, що не знає цього чоловіка,” –
добре, що не Бога.
Перший і другий, Петро і Павло – апостоли Божі – віддали
своє життя за Божу правду: Петра розіп’яли головою вниз на
хресті, а Павло – 68-річний старець – поклав свою голову під
меч. Вони стали мучениками і правдивими свідками Христа в
Римі за панування жорстокого імператора Нерона, котрий
закатував їхні тіла. Ці два апостоли показують нам шлях, що
провадить до Бога навіть тоді, коли б наше життя було
“пооране глибокими грішними скибами”. Найбільші наші
гріховні падіння дають нам надію, що Боже милосердя – як
море, в котрому легко тонуть наші гріхи, коли каємося за них і
просимо у Господа прощення. Які вдячні були апостоли, що
могли свідчити вірність Христові мученицькою смертю! Хай
їхня слава охоплює і надихає всіх людей, особливо
зневірених, і нагадує, що спасіння можна завжди здобути,

якщо покладатися на Бога! Не довіряймо собі, не вірмо
нашому безсиллю, покладімо всю нашу надію на Господа, що
милосердиться, прощає і любить нас завжди такими, якими ми
є. Пресвята Богородице, наша надіє і наша заступнице, веди
нас до свого Сина – Ісуса Христа! Святі верховні апостоли,
Петре і Павле, моліться перед Богом, щоб ми всі були
спасенні й зустрілися з вами в небі!
ДУХОВНЕ СВ. ПРИЧАСТЯ
Духовне Св. Причастя, що його дуже поручає Тридентський
Собор, полягає в тому, щоб розбудити в собі гаряче
бажання приняти Ісуса Христа, приявного в дійснім Св.
Причастю і в духовній злуці з Христом через акт любови й
віддання свого серця Ісусовому Серцю.Духовне Причастя є
дуже миле Ісусові та, приносить великі ласки душі.Ісуса в
духовнім Св. Причасті можемо приймати завжди й усюди,
скільки разів лише забажаємо на день, і не потрібно бути
натще як до дійсного Св. Причастя, також не треба на
нього дозволу від сповідника. Однак треба мати сумління
вільне від тяжкого гріха, очистивши його через сповідь, або
бодай через совершенний жаль із любови до Бога, та
приготовити свою душу відповідними почуваннями любови й
гарячого бажання прийняти до свого серця Ісуса приявного у
Найсв. Тайні Євхаристії.
Найсолодший Ісусе!
Я вірю, що Ти приявний у Пресвятій Тайні Євхаристії з
тілом і душею, із Божеством і чоловіцтвом. Складаю Тобі
поклін чести й звеличання. Хочу й гаряче бажаю Тебе
одного над усе любити. До Тебе зітхаю і за Тобою тужу, бо
Ти моя одинока радість, щастя, життя й усе в усьому. Хоч
тепер не можу Тебе прийняти дійсно, Ісусе, однак прийди
духовним способом до мого серця. Замешкай у ньому та
наповни його своїми прещирими ласками. Віддаю Тобі
моє серце й усі сили моєї душі й тіла. Те все совершенно
віддаю Тобі так, як я це Тобі віддав(ла) тоді, коли Ти
прийшов до мого серця дійсним способом. Тож нехай
буду злучений(а) з Тобою на завжди. Вчини, щоб ані
хвилиночки я не міг(огла) без Тебе жити.Прийди, мій Ісусе,
прийди, мій любий Ісусе, до моєї душі духовним
способом. Прийди і погаси мою спрагу, прийди і освяти
мою душу. Я приймаю Тебе до мого серця, а Ти Ісусе не
допусти, щоб я коли-небудь віддалився(лася) від Тебе.
Амінь
По духовнім Св. Причастю змов:
Отче наш...
Богородице Діво...
Вірую...
Пресолодке Серце Ісуса, вчини,щоб я любив Тебе щораз
більше й більше.
(Відпуст 300 днів).
Покаянна молитва на чотках
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Господи, що створив мене, - помилуй.

Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.
Богородице, Владичице, Діво, спаси мене.
Ангеле, хоронителю мій святий, від усякого зла охорони
мене.
Святий апостоле (ім’я) , або мученице (ім’я), або отче
Василіє, або преподобний отче (ім’я), моли Бога за мене.
Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене,
грішного (грішну) (скільки разів хочеш).

Образ Ікона Божої Матері "Троеручица" прославилася і
дістала свою назву в VIII ст., під час іконоборства,
підтримуваного імператором Львом Преп. Іоанн Дамаскин
написав тоді три трактати "Проти тих, що засуджують святі
ікони". Мудрі натхненні писання привели в лють імператора;
але оскільки автор їх не був візантійським підданим і сам
імператор не міг йому нічого зробити, він передав Дамаському
халіфові підроблений лист, по якому преподобний Іоанн (що
був міністром і градоправителем) був засуджений за зраду.
Святому відрубали кисть правої руки і повісили її на міській
площі. До вечора того ж дня св. Іоанн, виклопотавши у халіфа
відрубану кисть, приклав її до суглоба і впав ниць перед
іконою Божої Матері. Він просив Володарку зцілити руку, що
писала в захист Православ'я. Після довгої молитви св. Іоанн
задрімав. Уві сні він побачив ікону Божої Матері і почув Її
голос, що сказав що він зцілений, але повинен тепер без
втоми працювати зціленою рукою. Коли святий прокинувся,
рука його була неушкоджена. У вдячність за диво св. Іоанн
доклав до ікони зроблену з срібла руку, чому вона і стала
називатися "Троеручицей", а також написав подячний гімн
"Про Тебе радіє. Благодатна, всяка тварюка".
Прийнявши іночество в Лаврі преп. Савви Освяченого, св.
Іоанн Дамаскин передав туди чудотворну ікону. У XIII ст.
Лавра дарувала ікону "Троеручицы" в благословення св.
Савві, архієпископові Сербському. Під час нашестя турок
християни-серби доручили чудотворний образ піклуванню
Самої Матері Божої : вони поклали ікону на осла, який без
погонича сам прийшов на Афон і зупинився перед
Хилендарским монастирем. Там свята ікона була поставлена
в соборному храмі. Під час виборів настоятеля цього
монастиря Небесна Володарка благоволила Сама прийняти
настоятельство, і Її святий образ зайняв місце ігумена в храмі.
Відтоді в Хилендарской обителі обирається не настоятель, а

тільки намісник і ченці отримують від чудотворної ікони
"Троеручицы" благословення на усю слухняність.
Молитва

О Пресвятій Пані Володарці Богородиці, що велике диво святому Іоанну
Дамаскину явила, і віру істинну і надію безсумніву показала! Почуй нас,
грішних, тих що перед чудотворною Твоєю іконою старанно моляться
і просять Твоєї допомоги: не відкинь моління цього заради гріхів наших, але,
як Мати милосердя і щедрот, ізбави нас від хвороб, скорботи і печалі,
пробач зроблені нами гріхи, виконай радощі і веселість усіх, що шанують
святу ікону Твою, та радісно оспівують і з любов'ю прославляють ім'я Твоє,
бо Ти єси з усіх пологів обрана і благословенна в повіки віків. Амінь.

