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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя - 22-а по Зісланні Святого Духа, 28- го Жовтня, 2018 р.
Прп. Євтимія Нового. Св. прпмч. Лукіяна, пресвітера Великої Антіохії.

Глас 5: Апостол: до Галатів 6:11 - 18. / Євангеліє: Лука 16:19 – 31.

9:00 год. ранку – (Боже Благословення для о. Миколи Олвіяна
Попович з Родиною, Олесі Варивода з Родиною, Кевіна Фромел з
Родиною, Ірини Корецької з Родиною, зам. Родина Саміло – анг.
мовою.

10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
12:30 год. після обіда – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для
Новонародженого Адріяна Якова Сущак
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
 Ненароджених невинно вбитих дітей в утробі матерів,
зам. Незнайомий Жертводавец
Понеділок, 29-го Жовтня, 2018. Св. мч. Лонгина сотника.
9:00 год. ранку – Подяка Богові за все (від Родини Попович),
зам. Родина
Вівторок, 30-го Жовтня, 2018. Св. прор. Осії. Св. прпмч. Андрея Критського.
7:00 год. вечора – Ґлорія Толопка/Панахида/,
зам. Наталія Попович
Середа, 31-го Жовтня, 2018. Св. ап. і єв. Луки.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Славоміра та Галини
Саміло, зам. Наталія Попович.

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
Web Page: www.holyfamilyucc.com

October 28, 2018 / Жовтень 28, 2018

6:15 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора –  Анна Балабан/Панахида/ (4 – а Річниця),
зам. Марія Балабан
Неділя - 23-а по Зісланні Святого Духа, 4 - го Листопада, 2018 р.
Св. рівноап. Аверкія, єп. Єрапольського, чудотворця. свв. сімох отроків, що в Ефесі.

9:00 год. ранку – (Боже Благословення для о. Миколи Олвіяна
Попович з Родиною, зам. Оксана Владичак) – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
12:00 год. дня - Служба Божа за 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
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 1:30 –
2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п.
Григорій Момот та п. Христина Момот.

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 2- го листопада 2018 р. і
розпочнеться о 8:15 годині вечора.
8:00-год. вечора – Закінчення Вервиця (жовтень), Молитви та
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 – 2:00
Акафіст до Єрусалимської Чудотворної Ікони Богородиці. год).
Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі та
Четвер, 1-го Листопада, 2018. Бл. свщмч. єп. Теодора (Ромжі). Св. прор. Служба
свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного християнина.
Йоїла. Св. мч. Уара. Прп. Йоана Рильського.
Служба Божа для дітей і молоді сьогодні (4 – го листопада 2018 р. о 12:00 год дня)
8:00 год. ранку– Служба Божа за прославу слуги
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.
Божого  Митрополита Андрея Шептицького/Панахида
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 12:00 год
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх з Родини Ґерета, кожної п’ятниці.
зам. Наталія Попович Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
П`ятниця, 2-го Листопада, 2018 р. Св. влкмч. Артемія.
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто втомився і
7:00 год. вечора – Боже Благословення для членів
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
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство
двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб
8:15 год. вечора до 10:15 вечора – Молебень,Вечірні чування,
представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
розважання, Акафісти, молитви та Вервиця. (зам. Матері в
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Молитві) – на Українській мові
Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
Субота, 3-го Листопада, 2018 р. Прп. Іларіона Великого.
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

Недільна Пожертва, 21 жовтня, 2018 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: $190, Тетрапод: $2, Кава: $146, Додаток: $35, Світло: $45,
Світова Місія: $192, Пожертва: $175, 2- а Збірка: $280,
Місячна пожертва на іпотеку - $525, Недільна пожертва – $1,044, Разом - $2,634.00.

Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулої неділі 21 – го жовтня 2018 р.

м. Лінденгурст, НЙ 11757

спонсором збірки продуктів для потребуючих нашої парафії та людей
доброї волі, які дуже часто звертаються до нашого храму в потребі.
Дорогі в Христі, панство Варивода відповідають за цю акцію. Тому
просимо, щоб ви нам допомогли, якщо знаєти чи хтось в потребі або
нещодавно приїхали до США будь ласка дайти нам знати, щоб їм
допомогти. Ви можети прилучитись до цієї акції чи то фінансово або
продуктами чи карточка віза у ваших можливостях. Просимо про
пожертву до 22-го листопада 2018р. Нехай Господь благословить всіх Вас.

Д. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2018/2019 при нашій
парафії відбудеться у понеділок 31 грудня починаючи о 9 год.
вечера. Музика – від гурту “Ми Українці”. Більша інформація
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
прилучина до нашого вісника.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до 7. Висловлюємо нашу щиру подяку: а. всім парафіянам, які

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

прилучилися до другої добровільної збірки в неділю 21 – го жовтня (на
прибирання церкви). Всього було зібрано $280.00.
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці жовтні та листопаді б. жінкам та чоловікам (всіх разом було 25 осіб) з нашої Парафії, які не
2018 р. наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас! зважаючи на домашні турботи організували виготовлення вареників з
“На многая і благая літа!”
капустою, з сиром, з м’ясом та з картоплею у понеділок та вівторок
минулого тижня (для розпродажу та для акції).
Новини нашої парафії:
1. Увага: Дорогі парафіяни! Ми цінуємо будь-які квіти які ви хочете п. Юрію Манкевич та Віталію Максимов, за виконання необхідної та
пожертвувати для храму. Однак, ми просимо вас не видаляти існуючі потрібної праці в нашій церкві.
в. П. Андріану Салюк, який неодноразово відгукувався на наші
квіткові композиції під час Божественної Літургії, бо вони можуть бути
прохання. Як пише у Святому Письмі: «Просіть і отримаєте». Живучи у
чиєюсь офірою. Також, будь ласка, приносьте квіти в суботу, а не в Фінексі, Арізона п. Андріан пожертвував $ 500 дол. для покриття витрат
неділю, щоб не відволікати увагу інших парафіян під час
для посилок, які будемо готувати висилати до приюту в Україну.
Божественних Літургій. Щиро дякую вам за увагу.
г. п. Микола Тупичак та п. Володимир Сидяга, які прийшли в вівторок 23
2. Зміна години: Наступної суботи вечером не забудьте
жовтня та поставили до складу розібрану сцнену, яка вживалася для
перевести годинник на одну годину назад, щоб в Неділю не
«Танцювально фестивалю» та святкуванні нашого пікніка. Нехай Бог
попасти до Церкви годиною раніше.
поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і винагородить
3. Дорогі Парохіяни: Місяць Жовтень - це місяць Вервиці. Під час сторицею.
священика.

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

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

жовтня щодня о 8-ій год. вечора ми будемо молитися Вервицю або
Молитви на Чотках у нашому храмі, щоб наближатися до Бога
та зростати в духовному житті. Всереду коли світ буде
святкувати Галовін, я вас запрошую до храму на закінчення
вервиці в місяці жовті о 8 – й год. вечора одночасно будемо
почитати Чудотворну Ікону Матері Божої з Єрусалиму( Акафіст).
4. Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, з м’ясом, з
сиром та з капустою $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для
потреб нашої Церкви.
5. Вітаємо панство Юрій та Жана Добак та їхні дочки Діяна та
Дарія, які нещодавно стали парафіянами нашого храму.
6. Майбутні події: А. Прибирання церкви: Наступна добровільна
збірка відбудеться 18 листопада 2018 р.Б.
Б. Неділя сьогодні 28 жовтня 2018р. – це неділя Місійної
діяльності у світі. Конверти, які призначені для цієї збірки,
знаходяться у збірках серед інших конвертів. Для складання більших
пожертв, використовуйте конверти у притворі нашої церкви.
Заздалегідь вдячні Вам за Вашу щедрість.
В. Дорогі Парохіяни: Різдв’яні свята наближаються і ми щороку
готуємо пакунки до двох сиротинців в Україні. Наші кошти обмежені і
тому ми просимо вашої допомоги. Також висилаємо до сиротинців
одяг і солодощі. Хотілось щоб і тих дітей порадувати, бо і вони є
Божими дітьми, тільки нажаль в них доля не склалась такою
радісною, але ваша щедра капля пожертви чи духовна чи
матеріальна застукає до дитячого серця і принесе теплоту добра і
радості. До цієї добровільної акції приєдналися з пожертвами:
п. Адріян Салук з м. Фенікс (Арізона) 500 дол., Незнайомий
жертводавец 20 дол. Щиро дякуємо.
Г. Наша парафія організовує Chinese Auction 10-го Листопада
2018-го р з 6:30 год до 11-ої год.вечора. Всі наші парохіяни
запрошені на цю довгоочікувану подію.
Ґ. Сестринства Апостольства Молитви та Св. Вервиці будуть

8. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
50.00 дол. від родини, будь ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
9. До вашого відома: Ми обновляємо наш емайл, якщо хтось з
вас бажає отримувати церковний вісник по електронній почті,
тоді подайте нам вашу почтову скриньку.
10. Чому Потрібно реєструватися-Записуватися до Парафії:
Записатися-зареєструватися до парафії, це” виповнити картку перепису
населення”. Якщо Ви ще не вписані в церковну картотеку, парафія не має
офіційного доказу, що Ви є членами парафії чи громади. Якщо Ви не
отримуєте жодної парафіяльної пошти, це означає, що не маємо Вас у списку.
Тому, тих які ще не записані, просимо зайти до парафіяльної канцелярії і
виповнити реєстраційну карточку. При тій нагоді можна теж замовити
конверти призначенні на різні пожертви. Ми щиро вдячні за кожну пожертву, в
якому виді вона б не була, але тим, хто не використовує конверти не можемо
видати посвічення, бо не маємо ніякого доказу про їхню жертвенність.

11. Сестринство св. Вервиці запрошує своїх членів сьогодні в
неділю 28 – го жовтя після Української Служби на збори.

Притчі з св. Євангелія: Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді
Моїми учнями будете, і пізнаєте правду Івана 8:31-32
Притча про життя: "Не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що
ви зодягнетеся. Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на
гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх
годує. Скільки ж більше за птахів ви варті! Хто ж із вас, коли журиться, добавити
зможе до зросту свого бодай ліктя одного? Тож коли ви й найменшого не
подолаєте, то чого ж ви про інше клопочетеся? Погляньте на ті он лілеї, як вони
не прядуть, ані тчуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не
вдягався отак, як одна з них! І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до
печі вкидається, Бог так зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні! І не
шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться. Бо всього цього й
люди світу оцього шукають, Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте
отож Його Царства, а це вам додасться!" (Луки 12:22-31)

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Обрізання, Стрітення. Мимоволі приходить думка, що він почув усе
Новини зі Стемфордської Єпархії або з інших парохій:
це від самої Богородиці. Одне з найдавніших передань каже, що
А. Єпархіальний День Родини: “Твої діти, мов паростки оливні....(Пс.
святий Лука також був малярем, і він на кипарисовій дошці
127:3) - 28 Жовтня, 2018р., в Слотзбурзі, в Монастирі Сестер
намалював ікону Пречистої Діви та ікони Спасителя (певно, згідно з
Служебниць, НЙ. Детальніші інформації у додатку до нашого Вісника.
описом Пречистої), а також святих апостолів Петра і Павла. Святий
Б. Українська греко-католицька парафія Св. Івана Христителя у
Лука був, як вже ми сказали, невідступним товаришем апостола
Рівергеді, Нью-Йорк організовує Осінній Фестиваль у суботу 24 - го
Павла. А святий Йоан Золотоустий пише, що був він поставлений
листопада 2018 р. з 7.00 год. вечора за адресою (214 Marcy Ave.,
священиком і єпископом, сам бо апостол Павло у Другому посланні
Riverhead, N.Y. 11901. Детальніша інформація подається на додатку до вісника.
до коринтян про святого Луку говорить так: “Ми з ним послали брата,
--------------------------------------------------------------------------------------якого за Євангелію усі Церкви хвалять і який, крім того, був вибраний
Справжня перемога – перемога над собою
Не переймайся тим і не заздри іншому, бо нема людини без смутку, Церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо
на славу самого Господа й на відраду нашу” (2 Кор. 8, 18-19). Так
без проблем. Добре почувається той, хто може щось перетерпіти
ділили вони всі труди і переслідування, голод і холод – усе порівну. А
заради Бога. Нам здається, добре тій людині, що багата, в якої є
влада. Але погляньмо – добро небесне вічне. Його ніколи не можна незадовго до смерти, у Другому посланні до Тимотея, апостол Павло
мати без клопоту і без страху. Для людини не є щастям мати добра каже: “Один Лука зі мною” (2 Тим. 4, 11). Близько 58 р. святий Лука
написав своє Євангеліє, яке є доповненням Євангелій святих Матея і
надміру. Їй вистачає середньої міри, тому, коли ми в журбі (це по
Марка. У своєму Євангелії він особливо звертає увагу на все, що
волі Божій), не нарікаймо, колись буде радість. Ми живемо тут для
того, щоб бути в нужді. Чи можна поєднувати життя духовне і життя свідчить про велике Боже милосердя. Так, мов для розради
грішникам, що каються, переповідає притчі про блудного сина, про
сите, розкішне? Для духовної людини потреби тіла на цьому світі
доброго пастиря, про митаря і фарисея, про самарянина, про
стають великим тягарем. Що й підтверджують слова пророка: «Із
навернення розбійника на хресті та інші. Святий Лука написав також і
потреб моїх визволь мене, Господи». Світ є гірким для тих, хто
книгу Діянь апостолів, де, як каже святий Йоан Золотоустий, “в
купається в розкошах у цьому нещасному житті, бо воно є
проминаючим. Візьмімо за приклад недугу близької нам людини. Як особливий спосіб описано події з життя апостола Павла, який
ми хвилюємося, лікуємо хворого і молимось за нього і якою є радість потрудився найбільше від усіх, а описано їх так широко, бо ж автор
одужання! Подякуймо Господу Богу і за хворобу, і за виздоровлення. цієї книги був учнем святого Павла, і то таким добрим і чесним
учнем, що до кінця не залишав свого учителя”. Діяння апостолів
Без смутку життя не буде важливим, бо забудемо про Бога і не
закінчуються другим роком першого побуту апостола Павла у Римі.
будемо пам’ятати про молитву, про милостиню, про піст. Чи має
“А якщо спитає хто, чому святий Лука не описав подальші події, –
людина в достатку радість? До нього звикає і не відчуває смаку
каже святий Йоан Золотоустий, – то я скажу, що й того досить є для
добра й милості, яку посилає Бог, і є досить багато людей (у
теперішнім часі), які тяжкою працею дістали те, що так довго мріяли кожного, хто розуміє, що апостоли завжди були зайняті важливими
здобути, і так до цього прив’язались, що зовсім забули про Царство ділами, а головним їх завданням було голосити слово Боже, а не
Небесне і не дбають про нього. Ніби будуть вічно жити тут. Які бідні писати книги, тим більше, що вони так багато залишили нам через
ті люди, що погрузли в речах земних. Наприкінці життя вони відчують усне передання”. А про книгу Діянь апостолів святий Йоан
марність того, що так любили. Поки людна має немічне тіло, вона не Золотоустий пише так: “У цій книзі святий Лука описує сповнення
може жити без смутку, болю, сліз. Треба подолати безліч перешкод багатьох важливих провіщень Христа, як Зішестя Святого Духа і ту
тернистою стежиною, поки дістанешся до раю, туди широких і легких дивну зміну, яка в тій хвилі відбулася в серцях апостолів. З цієї книги
ми пізнаємо, яке досконале було життя перших вірних, що, з’єднані
доріг немає. Коли бідують і сумують, то прийде пора на заслуги.
Христовою любов’ю, мали в собі наче б одне серце і одну душу,
Тому пам’ятаймо про життя вічне. Не любімо тіло надміру, але й не
подібно, як мали одну віру і в однакові зодягалися чесноти. З цієї
чинімо занадто наругу над ним. Справжня перемога - це перемога
книги дізнаємося про чудесні навернення поган і про заснування
над собою. Лілія Фішук – Дем’янюк. м. Тернопіль. Газета «Вільне Життя».)
святої Церкви, яка є сильною і тривкою опорою правди, проти якої
Святого апостола і євангелиста Луки – 31 жовтня
жоден блуд ніколи нічого не вдіє. І в книзі тій ми не мусимо шукати
Святий апостол і євангелист Лука походив з Антіохії Сирійської.
чуд, які творили апостоли, а маємо пізнавати їх діла, пізнавати і
Чоловіком він був дуже ученим, добре знав лікарську справу (про це наслідувати”. Діяння апостолів написані, вірогідно, близько 63 р.
згадує апостол Павло у Посланні до колосян (4, 14): “Вітає вас Лука, Вони є неоціненні і з того огляду, що розбивають усякі фальшиві
любий лікар”). Згідно з переданням, яке збереглося у греків і
казки про життя і діла святих Апостолів, які стали поширюватися вже
знайшло своє відображення у їхніх Мінеях, а звідти перейшло і до
у перші роки їх душпастирської праці. І Євангеліє, і Діяння апостолів
наших церковних книг, святий Лука був одним із сімдесяти учнів. Це було написано прекрасною грецькою мовою і присвячені одному
йому і Клеопі дорогою до Емауса об’явився Христос Спаситель після знаменитому християнинові на ім’я Теофіл, згідно з переданням,
свого Воскресення. Однак святий Лука у своєму Євангелії каже, що
тодішньому начальнику Ахаї. Після смерти святого апостола Павла
описує все так, “як то нам передали ті, що були від початку наочними святий Лука, як свідчить святий Епіфаній, проповідував у Далматії,
свідками й слугами слова” (Лк. 1, 2), тобто інші апостоли. Якщо він
Італії і Македонії. Де помер євангелист Лука – достеменно не знаємо.
писав Євангеліє на основі того, що передали йому інші, то сам,
Згідно з одними джерелами, він помер природною смертю у
очевидно, не міг бути самовидцем життя, чуд, проповідей, страстей, вісімдесят років у Тивах Виотійських. Святий Григорій Богослов
смерти і Воскресення Христового. Тому єдине вірне передання, що
наполягає, що євангелист Лука закінчив свій подвиг мученицькою
святий Лука пізнав Христову віру з проповідей апостолів, а
смертю в Патрах Ахайських. Ще одне передання стверджує, що його
найпевніше є те, що охрестив його святий Павло, якого він був
повішено на оливнім дереві. Мощі святого євангелиста Луки за
невідступним товаришем, аж до кончини апостола. Вірогідним є і те, правління Констанція, сина святого Костянтина Великого, було
що святий Лука мав дуже добре знати Пресвяту Богородицю, бо у
перенесено до Царгорода і поховано в церкві святих Апостолів,
своєму Євангелії він якнайточніше описує такі великі і святі події, як згідно з одними джерелами у 357 р, а згідно з іншими – у 360 р. Під
Благовіщення, зустріч зі святою Єлисаветою, Різдво Ісуса Христа,

час їх перенесення сталося багато чудес, серед інших зцілився один
тяжко хворий на ім’я Анатолій. На іконах біля святого Луки
зображають сидячого вола. Причина цього сюжету криється у
початку Bід святого Луки. Воно починається подією, коли архангел
благовістить святому Захарії у храмі Єрусалиму про різдво Йоана
Предтечі. А оскільки святий Захарія був священиком, тому, щоб
увіковічнити початок Євангелія, біля святого Луки зображають
жертвенного вола.

Тому що, якщо вони будуть дивитися тільки з висоти, з якої робляться
добрі справи, а самі цього добра робити не можуть, вони просто
впадають у відчай. Але і безногий буде ходити, якщо цього хоче
Господь. Тому говоріть: «Тільки з Божою поміччю я є те, що я є. Тільки з
Божою поміччю я роблю те, що я роблю». І постійно повторюйте: «Слава
тобі Боже, слава Тобі», - розповів старець.Щоденна ж молитва - це не
тільки обов'язок кожного християнина прославляти Господа, але і велика
сила проти всіх спокус лукавого, які зустрічаються у нашому житті.«Про
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного Ісусову молитву отець Діонісій говорив, що вона найкоротша, але і
найбільша. Найлегша, а й найважча з молитов. Коли ти говориш її
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013
постійно, то вона стає такою ж легкою, як твоє дихання. А, якщо в її кінці
Запам’ятаймо: ПРО МЕТУ РАНКОВИХ МОЛИТОВ СВЯТИТЕЛЬ
додати «Помилуй мене грішного», то вона стає ще сильнішою зброєю
ТЕОФАН ЗАТВОРНИК. «Все Господь влаштовує; треба від Нього
проти сатани. У диявола наймогутніша зброя - егоїзм, а у християнина прийняти благословення на справи, потрібне напоумлення і необхідне...
«Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного», - вчить афонський
підкріплення. І поспішай раніше, поки ніщо не заважає, наодинці,
старець Григорій.
піднестися до Господа розумом і серцем, і сповідати Йому потреби свої,
Чому наша молитва не вислухана? - Чому ми стільки років ходимо в
наміри свої і випросити Його допомоги. Налаштувавшись на молитву і
храм, а наше життя не змінюється? Яким має бути правильне духовне
богодумки з перших хвилин дня, цілий день потім проведеш в
життя, як потрібно жити християнину? - Ви задали дуже важливе...
благоговінні і страсі Божому, із зібраними думками. Звідси - обачність і
питання, яке стосується практично всіх без винятку. Дійсно, можна сто
стійкість в справах і взаємних відносинах. Це нагорода за працю, на яку
років ходити в храм, і яким я був, таким залишився. Чому це
примусиш себе в ранковій самоті. Це і для життєвих людей, міра
відбувається? З дуже простої причини, простої і сумної: саме розуміння
розсудливості, а не що-небудь чуже їх цілям ». «Що ж до внутрішньої
нашої віри та спасіння ми звекли до виконання чисто зовнішніх
молитви одне правило: безперестанно молитися. Що значить невпинно
церковних приписів. Ми ходимо в храм, сповідаємося, ми беремо участь
молитися? Бути невпинно в молитовному настрої. Молитовний настрій є
в богослужінні, вінчаємося, дотримуємося посту, подаємо записки,
думка про Бога і почуття до Бога спільно. ... Почуття до Бога - страх
ставимо свічки, читаємо молитви. Я говорю про т.зв. тимчасових
Божий, любов до Бога, ревне бажання всім догоджати Йому одному, з
християн. І при всьому цьому, виявляється, людина може ні разу не
таким же бажанням уникати всього Йому неугодного, і головне помолитися. У кращому випадку він помолиться, коли його спіткає якась
віддання себе в Його святу волю беззаперечно і прийняття всього того,
хвороба, скорбота, коли має бути щось відповідальне - тоді кому тільки
що відбувається, як від руки Його безпосередньо. ... Ось ці два критерії
не моляться. Про саме ж головне - про зцілення від гріхів - рідко
- думки і почуття до Бога - всю турботу і мати треба. ... Ранкове правило
молимося, мляво, формально. Тому і залишаємося без плоду.
на те і призначається, щоб зберегти в свідомості і серці ці дві речі ... І з
Духовне життя неможливе без двох речей: без спонукання себе до
ними потім виходити на працю свою. Якщо ви вранці зоставите це в
виконання заповідей Євангелія і без молитви покаяння. І коли цього
душі, то ви помолилися як слід ... »
немає, коли про заповіді фактично не пам'ятаємо, а виконуємо лише
АФОНСЬКИЙ СТАРЕЦЬ - ПРО ТЕ, ЯК ХРЕСНЕ ЗНАМЕННЯ ОБЕРІГАЄ
зовнішні церковні звичаї та приписи, коли забуваємо про свою душу - не
ВІД БІДИ І ЧОМУ ЧЕНЦІ НА НІЧ ХРЕСТЯТЬ ПОДУШКУ
боремося з заздрістю, марнославством, з неприязню і іншими речами,
Будучи християнами, багато людей соромляться... в миру накладати на
яким немає числа, коли, здається, каємося і знову спокійно продовжуємо
себе хресне знамення. Ігумен афонського монастиря Дохіар
жити як і раніше і при цьому не усвідомлюємо свого безсилля, коли не
архімандрит Григорій (Зуміс) розповів про те, де і як має хреститися
миримося, - то, природно, ніякої духовної зміни в нас статися не може.
істинний християнин і чому віруюча людина не може жити без постійної
Не може бути змін, якщо сама Сповідь - не більше, як звіт про виконані
молитви. «Хресне знамення - це сповідання віри, - каже афонський
гріхи, а Причастя - звичай. А де ж очищення душі від пристрастей?
старець. - Тому християни постійно повинні хреститися. Йдеш вранці на
Виходить точно, як писав дідусь Крилов: «Слона-то я й не помітив».
роботу - хрестися, збираєшся прийняти їжу - хрестися, перед сном Молячись Господу, Божій Матері або святим, завжди пам'ятай, що
читай молитви і хрестися. Святі отці кажуть: «Постійно хрестіться. Усі
Господь дає по серцю (дасть тобі Господь по серцю твоєму [Пс. 19, 5]),
аварії, катастрофи відбуваються, коли наш ангел нас залишає».
яке серце, такий і дар; як...що молишся з вірою, щиро, всім серцем,
Архімандрит Григорій навчає віруючих не соромитися хресного
нелицемірно, то згідно вірі твоїй, ступеня гарячності твого серця,
знамення, оскільки обов'язок християнина - звершувати молитву і
подасться тобі дар від Господа. І навпаки, чим холодніше твоє серце,
хреститися щоразу перед прийомом їжі, де б людина не знаходилася.
якщо воно маловірне, лицемерне, то марна твоя молитва, мало того,
«Люди кажуть: «Сьогодні неділя, але я не піду на службу, оскільки був
тим більше вона гнівить Господа, Бог є Дух і шукає собі тих хто
минулої неділі». Люди кажуть: «Хтось бідний стукає у мої двері, просить
поклоняються Йому духом і істиною [Іоан. 4, 24, 23]. Тому кличеш чи
допомоги - нічого, нехай у іншого попросить». Люди кажуть: «Я прийшов
Господа, Божу Матір, Ангелів або святих, - призивай всім серцем;
до ресторану, тут стільки народу - не буду хреститися». Змінюй своє
молишся чи про кого з живих або померлих, - молися за них всім
життя, скажи: «Я встану, перехрещуся, а потім буду їсти», - розповідає
серцем, вимовляючи імена їх з теплотою сердечною; молишся про
ігумен Дохіару. Особливу ж увагу християни повинні приділяти вечірній
дарування собі або іншому будь-якого блага духовного або про
молитві перед сном. «Ченці Афону сім разів хрестять подушку перед
позбавлення себе або ближнього від будь-якого лиха або від гріхів і
тим, як лягти на неї. Багато людей лягли спати і не прокинулися більше.
пристрастей, лихих звичок, - молися про це від щирого серця, бажаючи
Християни, які люблять Христа, завжди кладуть на ніч під подушку
всім серцем собі або іншому просимого блага, маючи твердий намір
хрест, простий дерев'яний хрест, не золотий, не срібний, і невелике
відстати або бажаючи іншим звільнитися від гріхів, пристрастей і
Євангеліє. Саме на цю подушку схиляють вони на ніч голову», - каже
гріховних звичок, і дасться тобі від Господа дар по серцю твоєму. В
афонський монах. Старець Григорій пояснює, що молитва повинна бути
Нього ж усе що хочете, просіть, і буде вам [Іоан. 15, 7]. Бачиш - треба
невід'ємною частиною життя не тільки ченців, що цілком присвятили
неодмінно хотіти того, чого просиш, тоді тільки й отримаєш. Моліться
себе Господу, але і всіх віруючих, які живуть мирським життям.
один за одного, щоб зцілитися, бо багато може усердна молитва
«Єство людське дуже падке. Це нерозумно вважати, що святі ніколи не
праведного [Як. 5, 16].
помилялися. А для християн це момент, який приводить їх у відчай.

