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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

10:15 год. ранку – (За здоров’я Томика Омернік, зам. Марта
Неділя - 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих, 3-го Червня, Скрипочка) - укр. мовою.
2018 р. Свв. великих царів і рівноап. Констянтина й Олени.
12:00 год. після дня – Розпочинається Фестиваль.
Глас 8: Апостол: Євр. 11:33-40;12:1-2/ Євангеліє: Мт 10:32-33,37-38;19:27-30.

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.
обидвох мовах.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Понеділок, 4-го Червня, 2018. Св. мч. Василиска.
Детальніша інформація на фейсбуці:
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Увага: Початок Петрового посту.
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу 1:30 –
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.
2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п.
8:00 год. вечора - Молебень до Іс. Хр. (Молебень чи Акафіст служиться о 8 Григорій Момот та п. Христина Момот.
– ій год. вечора кожного дня місяця червня)
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
Вівторок, 5-го Червня, 2018. Прп. ісп. Михаїла, єп. Синадського. Прп.
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
Євфросинії Полоцької, ігумені монастиря Святого Спаса.
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
- Священичі дні – Mt. Alvernia
час.
Середа, 6-го Червня, 2018. Прп. Симеона, що на Дивній горі. Прп. Микити будь-який
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Стовпника, Переяславського чудотворця.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 6- го липня
7:00 год. вечора – Спеціальне Богослуження (прохання
2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
про Божу поміч для проведення успішного фестивалю) Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
– 2:00 год).
8:15-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
Четвер, 7-го Червня, 2018. Торжественне поклоніння пречистим Служба
неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного
Тайнам Тіла і Крови Господа нашого Ісуса Христ. Третє
християнина.
віднайдення чесної голови св. прор., Предтечі і Хрестителя
Служба Божа для дітей і молоді (3 – го червня 2018 р. о 12:00 год дня) в
Господнього Йоана
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.
для дітей-батьків. Також пригадую всім, що 3-го Червня буде Перше
Урочисте Св. Причастя о 12-й год. обіда. Шановні батьки не забувайте
7:00-год. вечора – Акафіст до Чудотворної Ікони «Нерукотворне
приводити дітей до храму Господнього.
Обличчя Іс. Хр.»
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 12:00
П`ятниця, 8-го Червня, 2018 р. Св. ап. Карпа, одного з сімдесятьох.
год кожної п’ятниці.
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Субота, 9-го Червня, 2018 р. Св. свщмч. Терапонта.
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
6:00 год. вечора – Вервиця
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,
-  Ґерардо Поццалья, зам. Родина Сміт
Неділя - 2-а по Зісланні Святого Духа, 10-го Червня, 2018 р. Прп. наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
Микити, єп. Халкидонського.
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

9:00 год. ранку – За парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже благословення для Михайла та Марії
Шафранських, зам. Родина Шафранських) - укр. мовою.
12:00 год. – Літургія для дітей та Перше урочисте Причастя – на

10:00 год. ранку – Панахида в пам’ять  Ґерардо Поццалья, зам.
Родина Сміт

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

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

м. Лінденгурст, НЙ 11757

(виготовлення нового престола у нашому храмі). Панство Михайла
Недільна Пожертва, 27 травня, 2018 р.
Шафранського пожертвувало 1000 для написання ікони Тайної вечері
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне для престола. Наступні парохіяни приєднались з пожертвами для цього
проєкту: Сорич – 110 дол., панство Смеречинських – 50 дол., п. Неля
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Войтович 300 дол. Кошти ми заплатили за забеспечення і перевезення
Свічки: $135, Вічне світло: $20, Бідних: $10, Вареники: $12, Вознесіння: $1,
Зіслання Св. Духа: $200, Тетрапод: $10, Різне: $25, Харитативна Акція: $350, ікон з України до США. Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та
Місячна пожертва на іпотеку - $575, Недільна пожертва – $1368, Разом - $2,706. жертводавців і винагородить сторицею.
8. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулих неділь 27 – го травня* 2018 р.
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
9. Дорогі парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не відкриті і
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні, звертаємось до
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у вас, якщо бажаєте пожертвуйте для листопадового “Chinese Action”.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
Надіємось на ваші пожертви.

принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до
10. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними храмами
священика.
Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року. Приєднайтеся до
---------------------------------------------------------------------------------------нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Святих» «В
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці червні 2018 р. наші СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не до
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
однієї поїздки, а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди.
“На многая і благая літа!”
За додатковою інформацією звертайтеся до о. Пароха.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:

Стемфордська Харитативна Акція 2018. Кожен член нашої парафії

1. Шановні віряни: Повідомляємо вас, що у наступну неділю буде
проводитись Фестиваль при нашій парохії, який організовує наша
церква. Щоб все було проведено успішно, потребуємо вашої допомоги у
організації та проведенні фестивалю. У четвер і в п’ятницю збираємося
після 6 вечора для виготовлення голубців та інших страв, потрібних на
фестивалі. В суботу після 11 ранку збираємося, щоб готувати шатра,
виносити стільці та столи, ітд. В неділю потребуємо десь 30 чоловіків
для обслуги і тощо. Від нас залежить, щоб все відбулося успішно.
Чекаємо на вас, будь ласка приходьте, вставляймо нашу цеголку для
зміцнення нашого храму.
2. Сьогодні, 3 червня, 2018 р. одинадцять дітей з нашої парафії
отримають Урочисте Святе Причастя під час Літургії для дітей
опівдні: Софія Гула, Антон Іджіт, Вероніка Лешко, Ігор Гижко, Іван
Захарюк, Максим Сісаванґ, Данило Гамкало, Степан Маркс, Тайлор
Голзвейс, Райлі Голзвейс, Констанція Атаманов. Щиро вітаємо їх і
бажаємо їм Божого благословення в їх християнському житті.
3. Місяць Червень - це місяць присвячений Серцю Христовому.
Молебень чи Акафіст буде відправлятися щодня окрім неділі протягом
червня о 8-ій год. вечора. Просимо всіх парафіян до участі у цих
відправах. Будь ласка знайдіть час, щоб нам всім разом зустрітися на
цих богослуженнях.
4. Пригадуємо вам, що в Неділю 17-го Червня припадає “День 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.
5. 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.
6. Майбутні події: а. Прибирання церкви: Наступна добровільна
збірка відбудеться в неділю, 17 червня 2018 р.Б.
б. Наша парохія організовує 9-го та 10-го Червня 2018 р. 2-ий
Український Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
інформація прилучена до нашого вісникa.
в. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
понеділок, 4 червня ц. р. о 7:15 год. вечора. Запрошуються всі
парафіяни, які бажають брати більш активну участь у житті своєї
парафії. Обговорюватиметься також підготовка до цьогорічного
Парафіяльного фестивалю.
7. Висловлюємо нашу щиру подяку тій самій Родинi з нашої парохії
(бажає залишитись як анонімний жертводавець), яка пожертвувала
4,500 дол. ще пожертвувала 500 дол. для проекту цього року

закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом нашого Владики
Павла Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні парафіяни, які вже
підтримали акцію:

$100.00 – п. Михайло та п. Марія Шафранські,
п. Мартін та п. Сілвія Сміт
о. Олвіян М. Попович та п. Наталія
$30.00 – п. Расел Енґлот
$20.00 – п. Степан та п. Галина Шустак
Разом зібрано 350.00 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
але співревнуюче й рівне йому”. Найдавніший сирійський календар з
Увага: ВІДПУСТ В МОНАСТИРІ СВЯТОГО ЙОСАФАТА отців
411 року подає п’ятницю після празника Пасхи як поминальний день
Чину Св. Василія Великого
Усіх мучеників. Календар халдейців-католиків і сирійців-несторіян у
Запрошуємо до участі у відпусті 24 червня 2018 року в той сам день поминає Всіх ісповідників. У IV ст. в Едесі, сьогоднішня
монастирі за адресою: 1 East Beach Drive, Glen Cove, NY 11542, Туреччина, 13 травня святкували день Усіх мучеників. Цього дня на
on Long Island. Архиєрейська Свята Літургія розпочнеться о честь мучеників святий Єфрем Сирин († 373) склав окремий гимн. Із
10:30 зранку, Сповіді триватимуть до і під час Літургіїї.
сказаного випливає, що свято Всіх мучеників первісно не святкували
скрізь того самого дня та що в одних Церквах воно було рухомим, а в
-------------------------------------------------------------------------------------инших нерухомим святом. У якому столітті свято Всіх мучеників
Неділя всіх святих
перейшло в празник Всіх святих і перша неділя після П’ятдесятниці
стала його днем, годі щось певного сказати. Відомо, що за цісаря
Величаємо вас, апостоли, мученики, пророки і всі святі,
Льва Мудрого (886-911) цей празник вже святкували на Сході, бо
і почитаємо святу пам’ять вашу, ви бо молите за нас Христа
саме він збудував величний храм на честь Усіх святих. Князь
Бога нашого” (Величання на неділю Всіх святих).
Максиміліян каже, що на Сході празник Усіх святих святкували
Восьма неділя після празника Пасхи, а перша після Зіслання
раніше, ніж на Заході (Виклади про східні Літургії).
Святого Духа називається неділею Всіх святих. Вона завершує
2. Західна Церква
коло рухомих свят. Цього дня наша Східна Церква віддає
особливу почесть усім тим, які є плодом дарів Святого Духа. “У
Західна Церква святкує празник Усіх святих 1 листопада. І тут, як і на
цей день, в неділю після П’ятдесятниці, — читаємо в синаксарі
Сході, спочатку було в практиці свято Всіх мучеників, що його Церкви
цієї неділі, — святкуємо празник Всіх святих скрізь — в Азії, Лівії, різних країн святкували у різний час. Святий Максим з Турину (V ст. )
має проповідь на честь Усіх мучеників у першу неділю після
Європі, на півночі й півдні. Цей празник наші божественні Отці
П’ятдесятниці. У 609 або 610 році папа Боніфатій IV одержав від
установили й наказали святкувати після Зіслання Святого Духа,
цісаря Фоки римський Пантеон і присвятив його Пречистій Діві Марії і
наче показуючи нам взір, як прихід всесвятого Духа вплинув на
мученикам. Посвячення Пантеону відбулося 13 травня. Річницю
апостолів. Він освятив і зробив премудрими тих, що з нашої
цього дня відтак щорічно святкують з великим торжеством. Деякі
природи, щоб їх поставити на місце грішних ангелів, і Христові
Богові привів: одних через муки і кров, инших через постійність у бачать у тому початок свята Всіх святих. Папа Григорій III (731-741) у
базиліці святого Петра посвятив каплицю на честь Усіх святих. Дату
чеснотливому житті”. Диякон Костянтин (VI ст. ) з Царгорода у
своїй проповіді в першу неділю після Зіслання Святого Духа каже: посвяти цієї каплиці не знали, але від того часу в деяких країнах
“Грецька Церква визначним і дуже світлим празником поминає ці починають святкувати день Усіх святих 1 листопада. У IX або X ст. 1
листопада стає на Заході загальновизнаним празником Усіх святих.
славні всесвітні безсмертні квіточки, що їх видала ціла земля,
Папа Григорій VII (1073-1085) остаточно переносить святкування дня
постійно наводнювана ріками Святого Духа”. Тож погляньмо на
Всіх святих з 13 травня на 1 листопада.
історію цього празника, на спонуки почитати святих та наш
СПОНУКИ ДО ПОЧИТАННЯ СВЯТИХ
обов’язок їх наслідувати.
Маємо багато спонук, чому ми повинні почитати і просити помочі у
ІСТОРІЯ СВЯТА: 1. Східна Церква
святих. Тут згадаємо деякі з них. Прославляючи святих, ми
Почитання святих зароджується зі смертю перших мучеників
прославляємо Господа Бога, бо вшанування святих приводить до
християнської ери. Культ мучеників у пізні віки охоплює ще культ
прославлення Бога. Святі не стали такими власною силою, але вони
апостолів, єрархів і аскетів, тобто монахів і монахинь. Цісар
і їхня святість є справою Божої благодаті. Усе, чим вони є, Богові
Костянтин Великий († 337) збудував у Царгороді церкву в честь
завдячують. “Почитання святих, — каже слуга Божий митрополит
дванадцяти апостолів. До культу новозавітних святих долучається
Андрей Шептицький, — не тільки ніяким способом не противиться
також культ старозавітніх святих. Святий Кирило Єрусалимський (†
культові, що належить Богові, але спричиняється до прославлення
386) у своїй П’ятій містагогічній катехизі говорить, що в часі святої
Бога. Почитаємо святих як Божих слуг, як наших небесних опікунів,
Літургії після освячення “ми згадуємо тих, що уснули перед нами,
які нас оберігають і від Бога випрошують нам прощення гріхів і
найперше, патріярхів, пророків, апостолів, мучеників, щоб за їхніми
небесну благодать” (Про почитання святих). Святі — це найближчі
молитвами і заступництвом Бог прийняв наші молитви, а відтак
Божі приятелі, тож почесть, яку вони віддають, Богові мила, бо вони
святих отців і святителів, що уснули перед нами… “. Наша Церква
любили Бога понад усе. Другий Ватиканський Собор, заохочуючи нас
святкує старозавітніх святих в неділі Праотців і Отців перед
до почитання святих, каже: “Тому в найвищій мірі годиться, щоб ми
Христовим Різдвом. Деякі з них мають свої окремі дні в році. Наш
любили тих приятелів та співнаслідників Ісуса Христа, а наших
церковний календар має на кожний день в році одного або й кілька
визначних братів і добродіїв та складали за них належну подяку
святих. Та є дуже багато святих у небі, чиїх імен нема в церковному Богові, і молитовно їх призивали та прибігали до їх молитов,
календарі, про них ніхто не знає, а їхні імена записані тільки в
заступництва й помочі… ” (Догматична Конституція про Церкву, § 50).
небесних книгах. Тож бажанням святої Церкви було, щоб усім
святим, що в небі, знаним і незнаним, віддати належний культ. І так Усі святі нам дуже близькі, бо вони, як і ми, були колись громадянами
постає перший празник на честь святих, але ще не всіх, а тільки всіх нашої землі і вийшли з нашої крови й кости. Вони члени тієї самої
мучеників. У грецькій Церкві празник Усіх мучеників був уже за часів Церкви, що й ми, але Церкви вже прославленої. Наше добро і
святого Йоана Золотоустого 407). Від нього навіть маємо похвальну спасення їм не байдуже. Тому нема сумніву, що вони радо
вислуховують наші просьби і радо заносять наші молитви до Божого
бесіду на їхню честь в першу неділю після П’ятдесятниці. “Ще не
престолу. Диякон Костянтин у вищезгаданій проповіді — цю
минуло сім днів, — каже він, — як ми відбули священне торжество
проповідь схвалив Сьомий Вселенський Собор (787) — славить опіку
П’ятдесятниці, і знову нас прийняв хор мучеників, вірне ополчення і
військо, що нічим не уступає ополченню ангелів, що його бачив Яків, й заступництво святих: “Ви бо поставлені над цілим людським родом

як опікуни душ, зцілителі тіл, колона віри, досконалість священства,
відпущення гріхів, основа й підпора церков, лік на недуги, відпочинок
для подорожніх, керма для плаваючих, поміч для бідних, охорона
для воюючих, підойма для падаючих, покріплення для терплячих,
провідники для заблудших, опіка для праведних, потіха для
сумуючих, для всіх могутня поміч і захорона сильної надії”.
НАШ ОБОВ’ЯЗОК ЗМАГАТИ ДО СВЯТОСТИ
Ми зобов’язані не тільки почитати святих і до них звертатися, але й
їхнє життя і святість наслідувати. До святости покликані всі
християни силою святого таїнства хрещення. Кожна людина, усякого
стану і серед усяких обставин може бути святою й зобов’язана
прагнути святости. До всіх нас каже Господь наш Ісус Христос: “Тож
будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий” (Мт. 5, 48). І
святий апостол Павло пригадує нам про обов’язок святости: “Це ж
саме воля Божа — святість ваша” (1 Сол. 4, 3). Що таке святість?
Святість — це життя за Божими і церковними заповідями, це
щоденне сповнювання Божої волі, це постійна вірність обов’язкам
свого стану, або коротко: святість це святе Євангеліє в практиці. Наш
слуга Божий митрополит Андрей Шептицький гарно сказав про
значення святого Євангелія для нашого життя і святости. “На мою
думку, — каже він, — причиною наших невдач і усіх язв нашого
церковного й національного життя є те, що християнство, вчення
Євангелія замало відносимо до себе і замало передаємо його як
святість душі… Євангеліє це дорога до неба, це життя без плями,
без закидів, без пороків, це життя чисте, невинне, святе, в якому
смертна людина зривається до того, щоб ревнувати з небесними
ангелами. Євангеліє це хресна дорога на гору Голготу. Християнське
життя це життя, в котрому людина двигає хрест, терпить і йде слідом
за Ісусом Христом… Життя по Євангелію це надприродне життя
Божої благодати, це життя Божої любови й жертви для Бога, або
одним словом: це життя, в якому людина шукає і змагає до святости”
(Про виховання). Так, отже, святі в небі — це Божі любимці і
приятелі, а наші опікуни, заступники й добродії, наші провідники та
зразки на дорозі до чеснот і святости.
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд”
Запам’ятаймо:
Вибрати спосіб життя, згідно з Євангелієм, може кожний, але мало
тих, які б виконали все, до найменших подробиць, що в ньому
написане. А для того треба, щоб вони користувалися й опанованою
мовою, і щоб працювали руками з тією думкою, щоб лише Богові
подобатися... До того слід додати ще скромність в одежі, обережність
в розмові з чоловіками, в їжі поміркованість... Всі ці речі - малі, але,
щоб їх виконати, потрібно великого зусилля, в чому ми, без
найменшого сумніву, переконуємося (св. Василій Великий, Лист 133).
Настав піст - любий апостолам. Настав піст - окраса мучеників.
Настав піст - співжитсль монахів. Настав піст, що його приписи
виконував сам Господь, перебуваючи на землі... Сам Христос
подвигом стриманості переміг ворога і дав нам у ньому зброю
поконувати його (св. Іван Золотоустий, На початок
Чотиридесятниці).
Піст - це вірний сторож душі, вірний товариш та зброя тих, що
завзято боряться, вишкіл для атлета. Піст проганяє спокуси,
намащує до побожності, є другом помірковані ності й чистоти. На
війнах він дає мужність, а в мирі - спокій. Він робить християнина
святим (св. Василій Великий, Про піст 1).
Справжній піст - це віддалення від себе злого, здержливість язика,
стримання себе від гніву, здавлення в собі лихих пожадань, обмови,

брехні, кривоприсяги. Бути вільним від тих речей - це справжній піст.
І саме в цьому лежить добро посту (св. Василій Великий, Про піст 2).
І постити, і їсти треба побожно. Постимо тоді, коли через піст можемо
ліпше виконувати Божу заповідь. А їмо не як захланні, але як Божі
робітники, коли Божий закон вимагає скріпляти тіло їжею. Завжди
потрібно пам'ятати на слова Апостола (1 Кор. 10:31): «Чи їсте, чи
п'єте, чи що інше робите, все робіть на славу Божу» (св. Василій
Великий, КПр. 139).
Батько посту - це закон Божий. Мати його - стриманість, терпіння,
чеснота. Дочки його - подвиг, чистота, невинність. Сини його рідні Мойсей, Ілля, Даниїл, Іван Христитель і весь хор Святих, особливо
пустельників і подвижників. Найближчі родичі його - віра, надія,
любов. Друзі його - мир, покора, згода. Слуги його - славослів'я,
безнастанний псалмоспів, чиста молитва (св. Іван Золотоустий, На
початок святого Посту).
Якщо теперішній піст проведемо з такою ревністю, що цього тижня
зовсім перестанемо клястися, наступного подолаємо гнів, а ще через
тиждень викорінимо обмови, а в подальші тижні поправимося ще в
іншому, то йдучи тією дорогою вище й вище, мало-помалу осягнемо
сам вершок чесноти (св. Іван Золотоустий, Про статуї 4).
У Божому Письмі знайдеш багато ліків на недуги, багато засобів, що
ведуть від погибелі до спасіння, є там таємниці смерті і воскресіння;
наука про страшний суд і вічні кари; правди про покаяння і
відпущення гріхів; тисячі прикладів ; навернення - драхма, вівця і
блудний син, що загинув і знайшовся, умер і ожив. Вживаймо тих
ліків на хворобу, і вони привернуть здоров'я душам (св. Василій
Великий, Лист 46).
Піст заносить молитву до неба, стає для неї крилами до лету вгору.
Піст - приріст домів, мати здоров'я, вихователь молоді, окраса
старців, добрий супутник, вірний друг дому для подружжя (св.
Василій Великий, Про піст 1).
Приймімо піст як дорогоцінний дар, святий скарб, зображення істини,
начало благочестя, основу духовної науки, умертвіння пристрастей,
прогнання гріха, бич пророків, сподвижника дівицтва, губителя
демонів (св. Іван Золотоустий, На початок Чотиридесятниці).
Піст - мати всіх благ, учитель невинності і всілякої чесноти. Піст - це
заспокоєння наших душ, окраса старців, наставник молоді, вчитель
невинних... І вся наша журба нехай буде про спасіння душі і про те,
як би нам опанувати тілесні похоті, звершити справжній піст, тобто
стриматися від зла, тому що саме в цьому полягає піст (св. Іван
Золотоустий, Гомілія на Бут. 1:27).
Піст - добра захорона для душі, надійний співжитель для тіла. Піст
відганяє спокуси, намащує на подвиг благочестя. Він співжитель
тверезості й невинності. Піст виводить молитву на небо. Піст - мати
здоров'я, опікун і захорона дівицтва. Піст - дорога до покаяння. Піст
не любить світу, ані того, що у світі (св. Єфрем Сирійський, Про
піст).
Можна багато постити і не дістати за це нагороди. Чому? Бо
стримуючись від їжі, не здержувалися від гріхів. Не їли м'яса, а
з'їдали доми бідних. Не впивалися вином, а п'яніли злою похіттю.
Проводячи весь день без їжі, перебували на сороміцьких
видовищах... Яка користь з посту, коли ти позбавляєш тіло
дозволеної законом їжі, а душі даєш протизаконну поживу (св. Іван
Золотоустий, Про покаяння 4).
За свій піст Мойсей одержав Закон Божий, писаний Божим пальцем
на таблиці. І як його піст на горі дав нам закон, так на долині
обжерливість привела людей до ідолопоклонства (св. Василій
Великий, Про піст І).

