Holy Family Ukrainian
Catholic Church

Українська Католицька
Церква Св.Родини

Pastor: Fr. Olvian N. Popovici

Парох: о. Микола Попович
225 N. 4th St.
Lindenhurst, NY 11757

225 N. 4th St., Lindenhurst, NY 11757

Phone:(631) 225-1168 / Fax:(631) 225-1177

Phone: (631) 225-1168 / Fax: (631) 225-1177

E-mail: popovici1 @ aol.com
Web Page: www.holyfamilyucc.com
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

No. 47/17

CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя 26-та по Зісланні Святого Духа, 3-го Грудня, 2017р.

Передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці. Прп. Григорія Декаполіта.

Глас 1: Апостол: до Ефесян 5:9 – 19. / Євангеліє: Луки 12:16 –21.
9:00 год. ранку – ( Люба Федун, зам. Богдан Федун) – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах.

Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в подяку
Апостолу Андрієві за ласки отримані в охороні всіх вірян
від ворогів видимих та невидимих.
Понеділок, 4-го Грудня, 2017. ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ
ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.
Увага: Це є Богородичне свято.
9:00 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.

7:00 год. вечора – Служба Божа (Спеціальна інтенція),
зам. Матері в Молитві - укр. мовою.
Вівторок, 5-го Грудня, 2017. Св. ап. Филимона і тих, що з ним.
9:00 год. ранку –  Літургія за упокій/Панахида,
зам. Матері в Молитві

Середа, 6-го Грудня, 2017. Свв. Амфілохія, єп. Іконійського, і Григорія, єп.
Акрагантійського.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.

Четвер , 7-го Грудня, 2017. Св. влкмч. Катерини. Св. влкмч. Меркурія.
9:00 год. ранку – Анатолій, Тетяна, Олександр, /Панахида,
зам. Родина Лозішвілі
П`ятниця, 8-го Грудня, 2017 р. Відданння празника Введення

Богородиці. Свв. свщмчч. Климента, папи Римського, і Петра, єп. Олександрійського.

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

7:00 год. вечора –  Адам Іполіто/Панахида, зам. Марія Іполіто.
Субота, 9-го Грудня, 2017 р. Прп. Аліпія Стовпника. Пам'ять посвячення
храму св. влкмч. Юрія, що в Києві перед воротами св. Софії.

8:00 год. ранку – 40 – й день за пок.  Анатолія/Панахида/,
зам. Давид Лозішвілі
6:00 год. вечора – Вечірня.
Неділя 27-та по Зісланні Святого Духа, 10-го Грудня, 2017р. Св.
влкмч. Якова Персянина. Прп. Палладія.

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

December 3, 2017 / Грудень 3, 2017

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 о.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 1:30 – 2:15год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год.
Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
необхідності, звертатися у будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 5- го
січня 2018р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
Субота (10:00 – 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок
кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (3 – го грудня 2017 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 для 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.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку –( Теодора Совірка, зам. Марта Скрипочка) - укр. Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
мовою.

щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

Недільна Пожертва, 26 листопада, 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: $155, Тетрапод: $2, Парафіяльна річнеця: $50, Пожертва: $60, Офіра:
$145, Вареники: $18, Різне: $10, Квіти: $400, Подячний обід: $300,

Місячна пожертва на іпотеку - $880.00,

Недільна пожертва – $885.00

/ Разом - $2,975.00

Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 26 – го листопада 2017 р.

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

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці грудні 2017 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. Запам`ятайте:
а. Запрошуємо усіх парафіян до участі у наших парафіяльних
зборах, які відбудуться у вівторок 5-го грудня 2017р. о 7.15 год
вечора. Пам’ятаймо, якщо більша половина членів Церковного
комітету згідно канонічного права присутня, тоді будь що
вирішується щодо життя нашого храму, стає повноправним.
б. Дорогі Парохіяни, приносимо вам до відома що в неділі 10 –
го та 17 – го грудня після обидвох Служб Божих, Сестринства
Апостольства молитви та Св. Вервиці будуть проводити
розпродаж випічки солодкого. Зібрані кошти будуть
використані для покриття страхівки за цей рік. Дякуємо за вашу
увагу.
в. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
17-го грудня 2017 р.Б.
г. Прихід св. Миколая будемо святкувати 10 грудня о 1 год по обіді.
Додаткова інформація на додатку до вісника.
ґ. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2017/2018 при нашій
парафії відбудеться у неділю 31 грудня починаючи о 9 год.
вечера. Музика – від гурту “Земляки”. Додаткова інформація
прилучена до нашого вісника.
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. Сестринствам Апостольства Молитви та Св. Вервиці, а
особливо: панству Варивода, п. Галині Саміло, п. Сенді Мотекю,
п. Ганні Максимовій, п. Наталії Попович, п. Світлані Клим, п. Марії
Ґотра та п. Любі Попович, які організували та приготували смачні
страви для нашого щорічного Дня Подяки. А опісля все почистили і
залишили кухню у чистоті. Чистий прибуток становив 300.00 дол..
Б. панство Саміло пожертвували для різдв`яних прикрас нашого
храму три ялинки. Цю пожертву вони складають щороку.
В. Погребному домові Frederick J. Chapey & Sons Funeral Home за
фінансування Церковних календарів (Григоріанський та Юліанський)
на 2018 - й рік.
Г. п. Ігорові Варивода, який минулого тижня зголосився виконати
необхідну працю в парафіяльній кухні, а також закупив всі необхідні
матеріяли за власні кошти.
Ґ. п. Мартину Сміт, який минулого тижня зголосився виконати
необхідну працю зремонтувавши нашу опальну систему і тим наш
храм заощадив додаткових витрат.
Д. родині з нашої парохії, члени якої минулого тиждня добровільно
награбали декілька великих мішків листя з наших дерев, яке вітер

м. Лінденгурст, НЙ 11757

приніс на церковну територію.
Е. п. Галині Подолській, яка купила декілька речей потрібних з
України і пожертвувала в необхідності добра нашого храму.
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
винагородить сторицею.
3. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капуста з грибами, з
м’ясом, з сиром, а також голубці з м’ясом, вартістю $6.00 за порцію.
Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
4. Дорогі Парохіяни: Кожен з нас прикрашає доми перед Різдвом.
Просимо також пам’ятати про прикрасу Церкви у цей час. У ваших
річних конвертах знаходяться конверти з назвою “flowers” , які
просимо вживати при складанні пожертв для прикрас квітами
нашого Храму на Різдв’яні свята. Заздалегідь дякуємо всім вам за
вашу жертвенність.
5. Вітаємо п. Світлану Клим, яка приєдналася до нашої громади і
нещодавна стала парохіянкою нашого храму.
6. Дорогі Парафіяни: 10- го грудня 2017 р. о. Василь
Салковський, ЧСВВ, протоігумен оо Василіян в США загостить
до нашої парафії. В цей день буде можливість приступити до Св.
Сповіді до і після Служб Божих. Але щоб приступити до сповіді
просимо належно приготуватися до неї із щирим серцем.
7. Календарі та конверти на 2018 рік Ви можете придбати в неділю
10-го грудня 2017-го р. після Божественних Літургій.
8. Якщо хтось потребує відвідин священика в лікарні , вдома, або
важко хворої особи, будь-ласка телефонуйте до Церкви і повідомте.
Без вашого запрошення або дозволу, священик немає права
відвідати хворого у лікарні.
9. Українська Суботня Школа організовує свято з нагоди празника
св. Миколая 17 грудня ц.р. і запрошує усіх парафіян прийти на
зустріч св. Миколая, котрий роздаватиме дітям подарунки. Більше
інформації можете довідатись у додатку до парафіяльного вісника.
------------------------------------------------------------------------------------------------Різдв’яна пожертва: Дорогі парафіяни, у цей подарунковий
передріздв’яний час не забуваймо і про обдарування нашої Церкви,
як ми це робимо для наших рідних. Кожен Ваш дарунок-пожертва
буде високо оціненим і Господь Вас винагородить сторицею
---------------------------------------------------------------------------------------------До вашої уваги: Еф. 5, 9–19. «Шукайте пильно того, що Господові подобається»
Дуже рідко в нашому житті ми прагнемо шукати того, що Бог хоче від нас, в тій чи
іншій ситуації. Як правило, ми керуємось своїми мотиваціями, бажаннями, думками.
Дуже часто опісля до нас приходить усвідомлення, що багато наших рішень, часто
навіть дуже важливих, ми ухвалювали емоційно, поспіхом. Тоді ми шкодуємо, що не
просили в Бога мудрості, не шукали Божої волі в цій ситуації. Знаємо, що Бог є
любов, отже, Його волею завжди буде розв’язати кожну ситуацію наскільки це
можливо в любові. Божа воля – найкраще, чого Бог може побажати для нас. Тому
коли шукаємо Божої волі, тоді остаточно шукаємо найкращого добра для кожного з
нас. Завжди дослухаймося до голосу свого сумління, вдивляймося в обставини, які
навколо нас. Стараймося побачити, що за тим всім стоїть Господь, вчімося в тому
всьому відчитувати Божу волю. Все більше стараймось пізнати що Бог хоче
промовити до мене через слова молитви, Євангеліє, через проповіді священика, а
навіть через вчинки інших осіб. Вслухаймося, вдивляймося, будьмо відкриті на
Божу волю, а тоді Господь завжди буде її нам вказувати і являти! Лк. 12, 16-21.
«Безумний! Цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно
буде?» Людина постійно щось планує, чогось прагне, як також чогось досягає. У
кожного свої межі бажаного, цілком інакше розуміння прагнень і сподівань. Однак, що
б це не було, коли помремо, усі свої здобутки мусимо лишити тут, бо ми як нагі
прийшли на цю землю, так нагі й підемо з неї. Тому маємо здобувати собі скарби, що
завжди будуть з нами, відтак у кожну хвилю нашого життя вміймо докладати зусиль,
щоб робити добро. Адже коли робимо добро іншим: допомагаємо потребуючим,
годуємо голодних, вдягаємо нужденних – ми не лише їм жертвуємо свої гроші, час та
милосердя, а немовби вкладаємо ці добрі діла в небесний банк, у якому, коли
помремо, будемо мати добрі відсотки. Отож подумаймо, куди нам вигідніше вкласти
найцінніше, що в нас є, – наше життя: або в те земне, що й так залишимо, або в ті
справи, з яких будемо мати добрі прибутки в небі! - Владика Венедикт (Алексійчук.

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
чеснот, так, як красивий зовнішній вигляд будівлі свідчить про Її
внутрішню красу. Вона їла дуже мало, стільки, скільки було треба
для життя. Вона не зважала на якість страви і не догоджала
своєму смаку. Вона була великою трудівницею, не давала собі
більше спочинку, ніж мала потребу. Вона була найчистішим
дзеркалом чесноти, найбільшим прикладом досконалости, від Неї
треба вчитися, чого нам слід остерігатися, а що і як робити. Чи
можна знайти ліпшого провідника на шляху до християнської
досконалости – як Божа Матір?” Так пише святий Амвросій. І
випало нам навести ці слова, коли закінчуємо науки про
християнську досконалість. Маємо взірець – наслідуймо! Празник
“Введення” Церква урочисто святкувала вже у четвертому
столітті. Усе богослуження в часі цього празника – це одна
суцільна похвальна пісня на честь Пресвятої Богородиці.

Увага.... ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ
БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.
Хто оповість про могутність Твою, Господи, хто чутною сотворить всяку
похвалу благости Твоєї супроти нас. Від віків бо укрите Таїнство
Воплочення Єдинородного Сина Твого для спасіння роду людського
об’явити бажаючи і поклавши перед пророком Давидом обітницю Твою,
щоб носив аж до сповнення, Ти вибрав Непорочну Матір Твою, щоб
вона стала оселею об’явлення Твого у тілі, народившись від якої, Ти
подібним подібне спас і, прийнявши природу її, вчинив відновлення
всього роду. Нині ж, святий день введення її у храм святкуючи,
благодаримо Тебе, всіх благ Подателю, і молимо Тебе через неї
звернути лице Своє до нас і показати нам шлях, йдучи яким, знайдемо
радість у благості Твоїй. Ізбав нас од замислів лукавого і веди дорогою
спасіння через покаяння, щоб ми могли святкувати це святе свято. Бо ти
Бог милосердя і утіхи, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь
(Заамвонна молитва свята Введення в храм Пресвятої Богородиці)
Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і
Приснодіви Марії

Свята Церква святкує нині пам’ять Введення Пречистої Діви Марії
в Єрусалимський храм. Згідно з переданням, свята Анна, мати
Пречистої Діви, ще перед Її різдвом пожертвувала Марію на
службу Богу і святині. А коли Пречистій Діві виповнилося 3 роки,
тоді праведні Йоаким і Анна привели маленьку Марію до храму в
Єрусалимі і віддали Її в руки священика (згідно з переданням, ним
був Захарія, батько Йоана Хрестителя). При храмі було багато
дівиць і жінок, посвячених Богу, вони тут молилися, навчали,
працювали, дбали про порядок у святині. Через кілька років дівиці
виходили заміж. Було це щось на зразок теперішнього монастиря.
Передання розповідає, що Пречиста Діва перебула у святині до
15 років і таємно склала обіт дівицтва. Тому при виході зі святині
Її довірено опіці святого Йосифа, з яким Вона була звінчана на
святе, взірцеве, посвячене Богу, молитві і дівицтву життя. Інші
передання описують урочисте введення Пречистої Діви у храм, Її
буденні заняття, глибоке молитовне життя. Хай як бажали б
побожні душі звеличити Пресвяту Богородицю, однак усе, що
сказали б на Її похвалу, порівняно з Її святістю і з Її славою – це як
тінь супроти сонця. Не збагне розум людський усю глибину Її
святости, яка з дитячих літ найдосконаліше була віддана Богу.
І ось це нині Вона приносить себе в жертву Богові. А жертва ця
така велика, що займає зразу друге місце після жертви хресної.
Ликує все небо, коли бачить, що Пресвятій Тройці приноситься
так мила їй жертва. Бачать ангели дитя трилітнє, повне
надзвичайних ласк і дарів Святого Духа, дивуються, і хоча не
знають ще, що дитя це вибране на Матір самого Бога, та
подивляють незвичайну красу цієї невинної, молодої, але понад
усі людські душі сяючої душі. Не в змозі ми подати тут всі
передання та легенди, .пов’язані з нинішнім празником. Гадаємо
однак, що доречно буде розповісти те, що написав про молодість
Пресвятої Богородиці святий Амвросій: “Пречиста Діва була дуже
смиренна. Вона говорила мало, у всіх ділах своїх була дуже
розумна. Вона читала охоче й уважно святі книги, молилася часто
і гаряче, була слухняна і сповнена поваги до настоятелів, й
водночас повна любови і доброзичливости до нижчих. Вона
любила убожество й охоче спілкувалася з бідняками, втікала від
хвальби, ненавиділа заздрість, нікому не бажала злого і всім
творила добро. В Її розвитку не було нічого вданого, хода Її була
природна, а бесіда позбавлена гордости. Її зовнішнє зростання
свідчило про глибоку внутрішню святість і про досконалість Її

І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.

Запам’ятаймо: Притча
вам цікаву притчу розповім. Її переказав мені один знайомий.Він
стверджував, що людству факт відомий. Коли сам Бог судив усіх –
один. Ти вкрав, обмовив чи убив кого, А може, душу заздрощі
здолали, Враз янголи спускались на вікно, Іти на божий суд тебе
гукали. У ті далекі і незвідані часи, Побіля гір високих, аж до неба,
Жив чоловік звичайної краси, З душею чистою, як вранці скибка
хліба. Він не грішив та інших научав, Як чесно і відкрито в світі
жити. Та якось, чи то сам, чи біс його штовхав, Взяв у сусіда
глечик повний жита. Той глек забули біля тину вже давно.
І жито в ньому стало проростати … Та божі янголи спустились на
вікно. І почали на суд його гукати. А там під небом, в храмі
правосуддя, Стояла черга злодіїв і вбивць. “Та це ж
несправедливість і безглуздя, Карать мене із-за таких дрібниць.
Чи то у господа роботи більш немає, Чи я не заслужив прощення
за весь вік! Та я і так себе картаю і караю,”–
Сказав і розридався чоловік. А Бог почув, і дав людині вибір
Чи справедливу кару понести, Чи бути прощеним сьогодні… Та
віднині. На суд його не будуть вже вести. А він, Бог, сам
призначить покарання, Коли для цього прийде, прийде його час
І вже не буде зайвого чекання. У залі правосуддя, кожний раз.
І чоловічок той, дивно, але згоду дав, І тим обрік людину на
страждання, Німа безкарність і уявні покарання, Ведуть до
злочинів, яких ти й не чекав. Безкарність! Ха! Це незнання
примара: За кожне зло нас жде сувора кара! І те, що не вернулось
нам крізь муки, Пізнають наші діти і онуки! .......................
До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – ПІСТ
164. Більшою заслугою буде перемогти свiт з його пiдступами i
фарисейством, аніж тих, що грозять муками (св. Августин).
165. Перемагати себе – є родом мучеництва (св. Бернард).
166. Нiхто не буде сильним, якщо не вважає себе немiчним (св.
Августин).

167. Хто опанує собою, той є королем, бо замiсть бути
невiльником своїх пристрастей – вiн їм наказує. Вiн є
переможцем, бо здолав свої грiшнi пожадання (св. Кипріян).
168. Наше тiло кожного дня бореться проти душi, i ми мусимо
кожного дня поборювати тiло (св. Августин).
169. Як довго Адам постив – був у раю, а як зламав пiст, то був з
раю прогнаний (св. Єронім).
170. Пости, бо згрiшив ти, i пости, щоб не згрiшити (св. Iван
Золотоустий).

171. Добре є постити, але ще краще – накласти піст на язик, очі,
вуха та думки (о. Ігор Цар).
172. Добровiльна покута за життя у стократ має бiльшу вагу, ніж
примусова у чистилищi.
173. Покута за грiх пiдносить з безоднi тьми до свiтла Божої ласки
і є основною чеснотою християнина.
174. Сповiдник, що легковажить умертвленням тiла, не заслуговує
на довiр’я, хоч би навiть творив чудеса (св. Iван вiд Хреста).
ТЕРПІННЯ
175. Бог робить подiбно як лiкар: якщо палить i карає наше тiло,
то тiльки з любові (св. Августин).
176. Недуга тіла повертає здоров’я душі (Митрополит Андрей).
177. Хто заслужив собi на пекло, той повинен тiшитися, коли Бог
його карає, бо це підбадьорює його надiю, що Бог має намір
звiльнити його вiд кар у другому життi (св. Альфонс).
178. Нема кращого часу, нiж духовна посуха, аби виявити
пiдчинення Божiй волi. Земля – це мiсце, де треба збирати
заслуги, а заслуги збираємо стражданнями (св. Альфонс).
179. Люди краще служать Боговi своїми стражданнями, нiж дiлами
(св. Франциск Салезій).
180. Чим важчий прес – тим краще вичавлюється вино, чим
важчий хрест – тим більший плід приносить душа (о. Ігор Цар).
181. Іноді того, хто навчав, віддають безчестю і він терпить за тих,
які духовно від нього навчалися (преп. Іван Карпатоський).
182. Св. Лютгарда просила Iсуса про смерть, щоб чим скорiше
злучитися з Найдорожчим Iсусом у небi. Але Iсус її не вислухав, а,
весь покритий страшними ранами, з’явився їй i промовив:
“Лютгардо, поможи менi спасти бiдних грiшникiв!” Вона зрозумiла,
що треба їй забути про власнi потiхи й вiдпочинок, а терпiти разом
зі Страждаючим Iсусом, щоб врятувати душi, яким загрожує вiчна
погибель у пеклi. ....далі буде....
Дещо про Різдвяний піст
Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у
Вифлеємі змушує християнина задуматися про те, як гідно себе
підготувати до цього великого свята. У молитовному житті Церкви
таємниця втілення дорівнює таємниці воскресіння з мертвих, а
церковний календар вказує межі і зміст Різдвяного Посту, що нагадує
смисл Великого Посту. Різдвяний Піст триває сорок днів.
Починається він 28 листопада і закінчується в ніч перед Різдвом 6
січня. За цей період спостерігається сходження напруженості,
наростання очікування свята: за п'ять днів до нього, тобто 2 січня,
починається п'ятиденне "передсвято" на зразок Страсної седмиці, зі
своїми богослужбовими особливостями, а переддень свята,
"Святвечір", 6 січня, повністю відокремлюється за прикладом Великої
п'ятниці. Згідно із Церковним Уставом у піст не споживають м’яса.
Як було встановлено Різдвяний піст?
Встановлення Різдвяного посту, як і інших багатоденних постів,
відноситься до стародавніх часів християнства. Вже з четвертого
століття святитель Амвросій Медіодаланський, Філастрій, блаженний
Августин згадують у своїх творах Різдвяний піст. У п'ятому столітті
про давність Різдвяного посту писав Лев Великий. Спочатку
Різдвяний піст тривав в одних християн сім днів, в інших - трохи
більше. На соборі 1166 що відбувався при Константинопольському
патріархові Луці та візантійському імператорі Мануїлі для всіх
християн було встановлено зберігати піст перед великим святом
Різдва Христового сорок днів. Різдвяний піст - останній багатоденний
піст у році. Він починається 28 листопада і триває до 7 січня, триває

сорок днів і тому називається в Церковному уставі
Чотиридесятницею, так само, як і Великий піст. Так як заговини на
піст припадають на день пам'яті святого апостола Филипа (27
листопада), то цей піст називають Филиповим.
Навіщо встановлений Різдвяний піст?
Різдвяний піст - зимовий піст, він є для нас освяченням останньої
частини року таємничим оновленням духовного єднання з Богом і
приготуванням до святкування Різдва Христового.
Лев Великий пише: "Саме зберігання утримання відображене
чотирма порами, щоб протягом року ми пізнали, що невпинно маємо
потребу в очищенні і що при розсіянні життя завжди треба
намагатися нам постом і милостинею винищувати гріх, який
примножується тлінністю плоті і нечистотою побажань".
За словами Льва Великого, Різдвяний піст є жертва Богові за зібрані
плоди. "Як Господь ущедрив нас плодами землі, - пише святитель, так і ми під час цього посту повинні бути щедрими до бідних".
За словами Симеона Солунського, "піст Різдвяної Чотиридесятниці
зображує піст Мойсея, яким постив Він сорок днів і сорок ночей,
отримав на кам'яних скрижалях накреслення слів Божих. А ми,
постячи сорок днів, споглядаємо і приймаємо живе Слово від Діви,
написане не на каменях, але що втілилося і народилося, і з’єдналося
з Його Божественною плоттю ". Різдвяний піст встановлений для
того, щоб ми до дня Різдва Христового очистили себе покаянням,
молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли
благоговійно зустріти явленого у світ Сина Божого і щоб, окрім
звичайних дарів і жертв, принести Йому наше чисте серце і бажання
слідувати Його вченню.
Коли почали святкувати Різдво Христове?
Початок цього свята відноситься до часів апостолів. В Апостольських
постановах говориться: "Зберігайте, браття, дні святкові, і, по-перше,
день Різдва Христового, яке нехай святкується вами в 25-й день
десятого місяця" (desembri). Там же сказано: "День Різдва
Христового нехай святкують, в ньому ж несподівана благодать дана
людям народженням Божого Слова від Марії Діви на спасіння
світові". У другому столітті на день Різдва Христового, 07 січня ( 25
грудня юліанського календаря), вказує Климент Александрійський.
У третьому столітті про свято Різдва Христового згадує св. Іполит.
Під час гонінь християн Діоклетіаном, на початку четвертого століття,
в 303 році, 20 000 нікодімійскіх християн було спалено в храмі в саме
свято Різдва Христового.
З того часу, коли Церква отримує свободу і робиться панівною в
Римській імперії, свято Різдва Христового ми знаходимо у всій
Вселенській Церкві, як це можна побачити з повчань преподобного
Єфрема Сиріна, святителів Василія Великого, Григорія Богослова,
Григорія Нісського, святителів Амвросія, Іоанна Золотоустого та
інших отців Церкви четвертого століття на свято Різдва Христового.
Никифор Калліст, письменник сімнадцятого століття, в своїй
церковній історії пише, що імператор Юстиніан в шостому столітті
встановив святкувати Різдво Христове по всій землі.
У п'ятому столітті Патріарх Константинопольський Анатолій, в
сьомому Софроній і Андрій Єрусалимські, у восьмому преподобні
Іоанн Дамаскін та Косма Маіумський і святитель Герман, Патріарх
Константинопольський, в дев'ятому преподобна Касія та інші, імена
яких нам невідомі, написали для свята Різдва Христового багато
священних піснеспівів, які й нині звучать в храмах для прославлення
світлої події, що святкується.
З книги "Як провести Різдвяни

