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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя про Блудного сина, 12 – го Лютого, 2017 р.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
Трьох святителів: свв. вел. архиєреїв Василія Великого, Григорія
католиками.
Богослова і Йоана Золотоустого. Св. свщмч. Іполита.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Глас 1: Апостол: 1 до Коринтян 6:12-20. ,свята: до Євреїв 13: 7 – 16
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
Євангеліє: Лука 15: 11-32, свята: Матея 5:14 - 19.
відбути передподружні науки.
9:00 год. ранку – Служба Божа за всіх парохіян – анг. мовою.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30).
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для всіх Парохіянів,
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Уроки українських танців для дітей віком (5-9 р.) проводяться у
зам. Родина Саміло) - укр. мовою.
суботу з 1:30 – 3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00
Понеділок, 13-го Лютого, 2017. Свв. чудотворців і безсрібників Кира та
год. Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Йоана.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
9:00 год. ранку –  40 – й день за пок. Нестора Гудзій,
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
зам. Апостольства Молитви
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
Вівторок, 14-го Лютого, 2017. Передсвяття Стрітення. Св. мч.
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
Трифона.
9:00 год. ранку – Боже благословення для Стефанії Боюк, зам. Родина необхідності, звертатися у будь-який час.
7:00 год. вечора – Служба Божа за всіх парохіян - укр. мовою. Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 3- го
(Служба Божа за свято Стрітення)
Березня 2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
8:00 год. вечора – Біблійні студії (анг. мовою)
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
Середа, 15-го Лютого, 2017. СТРІТЕННЯ ГОСПОДА БОГА І
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. (Це є урочисте свято.)
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
9:00 год. ранку –  Юрій Федун/Панахида/, зам. Богдан Федун
Субота (10:00 – 2:00 год).
Благословення свічок і мировання.
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок
8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою
кожного християнина.
Четвер, 16–го Лютого, 2017. Св. і праведного Симеона Богоприємця
Служба Божа для дітей і молоді (5 – го Березня 2017 р в 12:00
й Анни пророчиці.
обіда) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
9:00 год. ранку –  Алекс Олешко, Вілліям Олешко,
12 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте
зам. Ґлорія Толопка
приводити дітей до Храму Господнього.
П`ятниця, 17–го Лютого, 2017 р. Прп. Ісидора Пилусіотського.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника
7:00 год. вечора –Боже благословення для Івана Танчака з
– до 12:00 год кожної п’ятниці.
нагоди 2 року уродин, зам. Наталія Попович
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої
Субота, 18-го Лютого, 2017 р. Субота заупокійна. Св. мчц. Агафії.
Родини (Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх,
6:00 год. вечора – Вечірня
хто втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради,
7:00 год. вечора – Заупокійна Літургія і Панахида
всім, хто самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто
(Сорокоусти) – на обидвох мовах
шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа
Неділя М’ясопусна (про Страшний суд.), 19 – го Лютого, 2017 р. Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити
Прп. Вукола, єп. Смирнського. Св. свщмч. Сілвана, єп. Ємеського, і тих, що з ним.
себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
9:00 год. ранку – ( Ґерардо Поццалья, зам. родина Сміт)– анг. мовою. Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
10:15 год. ранку – (Служба Божа за всіх парохіян - укр. мовою.
Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
б. п. Андрію Фостаковському, котрий недавно відремонтував та
Недільна Пожертва, 5 лютий, 2017 р. Сорокоусти – 370.00 дол.
привів до ладу електрику в парафіальному домі, використовуючи
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
власне обладнання.
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
в. п. М. Сміт, який добровільно минулого тижня прилучив свій час і
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
виконав необхідну працю при нашому парафіальному домі.
Свічки: $310, Тетрапод: $15, Бідних: $3, Свято: $3, Кава: $217, Сівач: $185
г. п. Любі Попович, п. Наталії Попович та її дітям, Андрію та Андреї,
Вареники: $20, Підтримка : $175, Різдво: $23, Пожертва: $25, Різне: $15,
котрі після бурі в четвер 10 лютого з власного бажання повідгортали
Місячна пожертва на іпотеку - $1,035.00,
сніг, що блокував вхід до церкви.
Недільна пожертва – $1,295.00 / Разом - $3,691.00
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро
винагородить сторицею.
подякувати за ваш дар любови для нашого храму минулої 5. Дорогі Парохіяни: Сьогодні 12-го лютого 2017 року при нашій
неділі 5– го лютого 2017 р.
парафії Сестринство Св. Вервиці організовує особливий обід з
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
нагоди « Дня Валентина». Вартість обіду- $6.00 для дорослих, а для
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які дітей віком до 7 років - вхід вільний, після обидвох Св. Літургій.
Ласкаво запрошуємо усіх Вас.
є у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
6. Традиційно Сорокоусти починаються у суботу перед М’ясопусною
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього
неділею згідно Григоріянського календаря. По юліанському
просимо звертатися до священика.
---------------------------------------------------------------------------------------календарі 18 лютого. Просимо подавати списки імен покійних із
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці Лютому 2017 р. ваших родин.
наші найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас! 7. Дорогі парафіяни: Духовна мандрівка найбільшими
Марійськими святинями та визначними храмами християнської
“На Многая і Благая літа!”
---------------------------------------------------------------------------------------Європи до Фатіми, Люрду, ітд триватиме від 23 квітня до 4
Новини нашої парафії:
травня 2017 року. Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній
1. Дорогі Парохіяни: У ваших річних конвертах знаходиться конверт духовній подорожі, «Стопами Богородиці» «ЧЕРЕЗ МАРІЮ ДО
під назвою «Annual Parish Support – Річна Парафіяльна Пожертва», ІСУСА»
зібрані кошти будуть використовуватись для прикрас та потреб в
До вашої уваги: Стрітення Господнє
нашому Божому храмі. Просимо ласкаво складати ваші офіри у сумі На Стрітення згадуємо, як Ісуса Христа приносять до храму, де Він у
25$ від особи та 50$ від родини на 2017-й рік.
малому віці зустрічається із Симеоном і пророчицею Анною. І маємо чого
2. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з капустою та з сиром повчитися у цих двох осіб. Симеон був чоловік праведний і побожний та
вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої гаряче очікував Спасителя. Йому було відкрито, що не побачить смерті,
Церкви.
поки не зустріне Христа Господа. Для нас важливо навчитися чекати. Якщо
хочемо досягнути всього швидко й одразу, то, коли нам щось не вдається,
3. Запам`ятайте:
а. Святкування 2017р. Міжнародного Дня Подружнього Життя, опускаємо руки, панікуємо. Тому берімо приклад з того, як очікував Симеон.
Бачимо: хто чуває, щоб зустрітися зі Спасителем, той завжди знайде Його.
випадає у другу неділю місяця лютого, а саме 12 Лютого 2017р.
Тепер прийшов час, щоб підготувати себе до подружнього ювілею Про Анну сказано, що вона перебувала при храмі вдень і вночі, служила
Богові постом і молитвою. Бачимо: не лише дбала про видиму чистоту
під назвою , «Радість Любові». Це говорить нам про те , що ми
Божого храму, а й про чистоту храму свого тіла – духа. Наскільки це
повинні визнавати і підтримувати ті подружні пари які мають тверду важливе служіння для кожного з нас! Піст – це обмеження себе. Сучасний
віру тримати їхні подружні обіцянки до кінця подружнього життя.
світ дуже рідко говорить про обмеження. Людина постійно щось здобуває,
Якщо ви святкуєте ваш ювілей подружнього життя цього року і
хоче завжди чогось нового. І всі справи світу не дають їй відчуття спокою і
бажаєте отримати свідоцтво від нашого Владики Павла дайте нам вдоволення, навпаки – людина стає ще ненаситнішою. Піст вчить нас
обмежувати себе, щоб могти зустрітися із Богом! А молитва дає змогу з Ним
знати не пізніше 9 - го лютого.
зустрітися.
б. Збірка в місяці лютому: Прибирання церкви: Наступна
Зустріч з Богом через піст і молитву відкриває нам те, чого Бог очікує
добровільна збірка відбудеться 19-го лютого.
в. Місяць Лютий, це місяць збірки для Єпархіяльної газети «Сівач». від нас, а сповнення Його волі дає мир і радість від життя!
Преосв. Венедикт, єпископ Львівський
В цей час ми добровільно приєднуємось до збірки для газети. БудьСвятого і праведного Симеона Богоприємця і пророчиці Анни
ласка приєднайтесь і ви підтримувати Єпархіяльну газету Сівач
Про праведного Симеона святий євангелист Лука пише так: “…чоловік той,
вашими щирими пожертвами включаючи у ваші конверти, які ви
праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому
маєте при нашій парафії по 20 дол., щоб і надалі газета могла
було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа
проіснувати.
Господа” (Лк. 2, 25-26). Більшого свідчення святости нема і бути не може, а
г. 26- Лютого 2017р. буде проводитися добровільна збірка пожертв також ніхто не міг осягнути більшого щастя, як той, хто вже тут, на землі, на
своїх руках тримав Спасителя світу. Старозавітнє передання говорить, що
для Катедрального Собору в Києві, щоб підтримати Патріярха
Святослава Шевчука та мистецьку спадщину Катедрального собору святий Симеон був одним із тих сімдесяти, що переклали книги Святого Письма
на грецьку мову. Жив він, згідно з переданням, близько 300 літ, а помер
Воскресіння Господнього в Києві, що є однією із подій процесу до
наступного дня після Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Згодом його мощі
приготування заснування Патріархату. Конверти для цієї збірки є
перенесли до Царгорода, в церкву святого Якова, яку збудував імператор
біло- червоного кольору і знаходяться у ваших річних конвертах або Юстин Молодший, і в якій спочивали мощі пророка Захарії (пам’ять його
вшановуємо 5 вересня) і святого Якова, брата Господнього (пам’ять його
є доступні при вході до церкви із написом “Андріїв Гріш....”
вшановуємо 23 жовтня). Свята пророчиця Анна, дочка Фануїла, прожила з
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. п. Марті Скрипочці, п. Наталії Данилюк та п. Степанові Шустак, які чоловіком сім літ, а потім до 84 літ життя день і ніч молилася і постила при храмі
в Єрусалимі. В нагороду за це вона своїми очима побачила Спасителя і
знайшли час і минулої неділі розібрали всі ялинки в Парафіальному свідчила про цю подію всім, хто посвятився службі Богові і чекав Месії. Бог
центрі і позаносила на місце різдвяні декорації.
наділив її духом пророцтва.

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Ліненгурст, НЙ 11757
3.
Помолитися
перші
три
десятка
Розарія.
Христос Раждається! Шановні парафіяни, до мене
4. Прочитати роздуми новенни на кожен день(починаючи з
звернулися з питанням, чи в неділю заборонено
першого дня, аж до дев’ятого).
відправляти Панахиду у храмі. Ось долучаю вам
5. Помолитися останні два десятка Розарія.
відповідь Літургіста зі Львова щодо відправи Панахиди в
6. Закінчити молитвою до Марії, яка роз’язує вузли.

неділю.
,,,,,,,,,,,,, По-перше, в неділю панахиду
служать досить часто, якщо випадає якась
особлива дата чи люди попросять. Не знаю причин
чому б так категорично відмовлятися від панахиди
в неділю. Єдина причина, згідно з якою можна цю
відмову пояснити пов'язана з тим, що кожен день
тижня має свою особливу літургійну посвяту:
понеділок - ангелами, вівторок - Предтечі і т.д.,
субота є спеціальним днем поминання померлих, а
неділя - це день Воскресіння. Лише з огляду на це.
Але іншої богословської суперечності в тому, що
ми молимося за померлих у воскресний день немає.
Дев’ятниця до Діви Марії, яка розв’язує вузли

Образ знаходиться і вшановується в костелі Св.
Петра ам Перлаха в м. Аугзбурзі (Германія)
Про які «вузли» йде мова? Це усі ті проблеми, з якими ми
дуже часто живемо роками і не знаємо, як вирішити їх:
«вузли» сімейних суперечок, нерозуміння між батьками і
дітьми, недостаток поваги, насилля; «вузли» прикрості в
подружжі, недостаток миру і радості в родині; «вузли»
неспокою; «вузли» розпачу подружньої пари, що розлучується;
«вузли» роз’єднання сім’ї; біль за дитину-наркомана, за хвору
дитину, за дитину, яка пішла з дому або відвернулась від Бога;
«вузли» алкоголізму та інших наших вад або вад людей, яких
ми любимо; «вузли» причиненного болю іншим людям;
«вузли» образ, які нас болісно турбують; «вузли» почуття
вини, аборту, невиліковуємих хвороб, депресії, безробіття,
страху, самотності... «вузли» недовіри, пихи, усіх наших гріхів.
Діва Марія хоче, щоб усе це скінчилося. Сьогодні Вона їде
нам на зустріч, щоб ми могли віддати Їй усі ці «вузли» і Вона
розв’яже їх.
Тепер приблизимось до Неї. Яка ж Вона гарна!
Вдивляючись в Її лик, ви побачити, що ви більше не самі.
Ви хочете довірити Їй ваш страх, ваші вузли... і з цього
моменту все може змінитися.
Яка Мати, повна любові, не прийде на допомогу своїй
дитині, яка кличе Її в нужді?
НОВЕННА ДО «МАРІЇ, ЯКА РОЗВ’ЯЗУЄ ВУЗЛИ»
Підготовка:
1. Перехреститись.
2. Попросити пробачення за наші гріхи і обов’язково бажати
більше не чинити їх.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ
Свята Матір, мною кохана, Свята Маріє, що розв’язуєш
«вузли», які пригноблюють Твоїх дітей, протягни Твої
милосердні руки до мене. Сьогодні віддаю тобі цей «вузол»
(назвати, якщо можливо...) і кожен негативний наслідок, який
ним спричиненний у моєму житті. Віддаю тобі цей «вузол»,
який мене турбує, робить мене нещасливим і заважає мені
з’єднатися з Тобою і з Твоїм Сином Ісусом Спасителем. Я
прибігаю до Тебе, Маріє, що розв’язуєш вузли, тому що я
довіряю Тобі і знаю, що Ти ніколи не погордувала грішною
Твоєю дитиною, яка благала Тебе про допомогу. Я вірю, що Ти
зможеш розв’язати ці вузли, тому що Ти моя Матір. Я знаю, що
Ти це зробишь, бо ти кохаєш мене вічною любов’ю. Дякую
Тобі, кохана моя Мамо.
«Маріє, що розв’язуєш вузли» молись за мене.
Хто шукає благодаті, знайде її в руках Марії
ДРУГИЙ ДЕНЬ
Маріє, дуже кохана Мамо, благодаті повна, моє серце
сьогодні прислоняється до Тебе. Я визнаю, що я грішний, і
потребую Тебе. Я не надіївся на Твої благодаті через мії
егоїзм, через мій гнів, через недостаток щедрості і покірності.
Сьогодні я звертаюся до Тебе, Маріє, що розв’язуєш вузли,
щоб Ти випросила для мене у Твого Сина Ісуса чистоту серця,
відчуження, покору і довіру. Я буду жити сьогоднішній день
цими достоїнствами. Жертвую їх Тобі, як знак моєї любові до
Тебе. Віддаю цей мій «вузол» (назвати, якщо можливо...) в
Твої руки, тому що він мені заважає побачити славу Господа
Бога.
«Маріє, що розв’язуєш вузли» молись за мене.
Марія жертвувала Богові кожну мить Свого життя
ТРЕТІЙ ДЕНЬ
Мати заступниця, Царице неба, в чиїх руках знаходяться
багатства Царя, зверни до мене Твої милосердні очі. Віддаю в
Твої святі руки цей «вузол» мого життя (назвати, якщо
можливо...) і весь гнів, що з нього витікає.
Господи Отче, прошу пробачення за мої гріхи. Допоможи мені
пробачити кожну людину, яка навмисно або без наміру
вчинила цей «вузол». Дякуючи чьому рішенню, Ти зможеш
розв’язати його. Моя кохана Мамо, перед Тобою і в ім’я Сина
Твого Ісуса, мого Спасителя, якого було так ображано і який
зумів простити, зараз і назавжди пробачаю цих
людей..................і себе.Маріє, що розв’язуєш вузли, дякую
Тобі за те, що сьогодні Ти розв’язала в мені «вузол» обіди і
гніву та «вузол», що тобі сьогодні віддаю. Амінь.
«Маріє, що розв’язуєш вузли,» молись за мене.
Хто прагне благодатей, хай звертається до Марії.
ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ
Свята моя кохана Матір, що приймаєш усіх, хто Тебе

шукає, помилуй мене. В Твої руки віддаю цей «вузол»
(назвати, якщо можливо...). Він перешкоджує мені бути
щасливим, жити в мирі, моя душа паралізована, він
перешкоджує мені йти до мого Господа і служити Йому.
Розв’яжи цей «вузол» мого життя, о Мати моя. Випроси у Ісуса
оздоровлення моєї паралізованої віри, що спотикається о
каміння на дорозі. Йди зі мною, моя кохана Мамо, щоб я
усвідомив, що це каміння насправді є моїми друзями; щоб я
припинив нарікати і навчився дякувати, посміхатися в кожну
хвилину, тому що я довіряю Тобі.
«Маріє, що розв’язуєш вузли,» молись за мене.
Марія є сонцем, і увесь світ отримує користь від його тепла.

мого життя.
Я потребую, щоб Ти прийшла навідатись до мене, як до
Єлизавети. Принеси мені Ісуса, принеси Духа Святого.
Навчи мене смілості, радості, покори, і як Єлизавету, наповнь
мене Святим Духом. Я хочу, щоб ти була моєю Матір’ю, моєю
Царицею і подругою. Я віддаю Тобі моє серце і все, що маю:
мій дім, мою родину, мої цінності, зовнішні та внутрішні. Я
назавжди належу Тобі.
Вклади в мене Твоє серце, щоб я зміг виконати усе, що Ісус
скаже мені зробити.
«Маріє, що розв’язуєш вузли,» молись за мене.
Ми йдемо, повні довіри, до престолу благодаті.

П’ЯТИЙ ДЕНЬ
Матір, що розв’язуєш вузли, щедра і повна милосердя, я
звертаюсь до Тебе, щоб ще раз віддати в Твої руки цей
«вузол» (назвати, якщо можливо...). Прошу Божої мудрості,
щоб я зміг у світлі Святого Духа знайти вихід з цих труднощів.
Ніхто ніколи не бачив Тебе розгніваною, навпаки Твої слова
завжди настільки повні ласки, що в Тобі видно Святого Духа.
Звільни мене від горесті, від гніву і від ненависті, що причиняє
цей «вузол».
Кохана моя Мамо, дай мені Твоєї ласки і Твоєї мудрості, навчи
мене розважувати в тиші мого серця, і як в день
П’ятидесятниці, випроси для мене в ІсусаСвятого Духа, щоб я
отримав Його в моєму життя. Хай Божий Дух зійде на мене.
«Маріє, що розв’язуєш вузли,» молись за мене.
Марія є всемогутньою в Господі.

ДЕВ’ЯТИЙ ДЕНЬ
Пресвятіша Матір, наша заступниця, до Тебе, що
розв’язуєш «вузли», приходжу сьогодні, щоб дякувати Тобі за
те, що Ти розв’язала цей «вузол» (назвати, якщо можливо...)
мого життя. Ти знаєш, який біль він мені причинив. Дякую тобі,
кохана моя Мамо, я дякую Тобі, бо Ти, розв’язала «вузли»
мого життя. Огорни мене Твоїм плащем любові, захисти мене,
просвіти мене Твоїм миром.
«Маріє, що розв’язуєш вузли,» молись за мене.

ШОСТИЙ ДЕНЬ
Царице милосердя, віддаю тобі цей «вузол» мого життя
(назвати, якщо можливо...) і прошу Тебе, дай мені таке серце,
що вміло бути терпеливим, поки Ти розв’яжеш цей «вузол».
Навчи мене слухати Слово Твого Сина, сповідатися,
спілкуватися з Ним, тому залишайся зі мною, Маріє. Підготуй
моє серце, щоб святкувало з ангелами, коли ти отримаєш для
мене благодать.
«Маріє, що розв’язуєш вузли,» молись за мене.
Маріє, Ти прекрасна і в Тобі немає ніякої плями.
СЬОМИЙ ДЕНЬ
Пречиста Матір, сьогодні звертаюсь до Тебе: я благаю
Тебе, розв’яжи цей «вузол» мого життя (назвати, якщо
можливо...) і звільни мене від впливу зла. Бог дав тобі велику
міць над усіма злими духами. Сьогодні я відрікаюсь від злих
духів і від будь-якого зв’язку, що мав з ними. Я проголошую,
що тільки Ісус є моїм єдиним Спасителем і моїм Богом.
О «Маріє, що розв’язуєш вузли», роздави голову д’яволу.
Розламай пастки, причинені цими «вузлами» в моєму житті.
Дякую, сильно кохана Мамо. Господи, звільни мене Твоєю
цінною Кров’ю!
«Маріє, що розв’язуєш вузли,» молись за мене.
Ти слава Єрусалиму, Ти честь нашого народу.
ВОСЬМИЙ ДЕНЬ
Діва Марія, Матір Божа, повна милосердя, помилуй мене,
твою дитину, і розв’яжи «вузли» (назвати, якщо можливо...)

МОЛИТВА ДО ДІВИ МАРІЇ, ЩО РОЗВ’ЯЗУЄ ВУЗЛИ (читати в
кінці Вервиці)
Діво Маріє, Мати Прекрасної Любові, Мати, яка ніколи не
покинула ніяку дитину, що благала про допомогу, Мати, чиї
руки беззупинно працюють для коханих дітей, тому що ними
двигає божественна любов і нескінченне милосердя, що
виходять з Твого серця, подивись на мене Твоїм повним
милосердяпоглядом. Дивись, скільки в моєму житті «вузлів».
Ти знаєш мій розпач і біль. Ти знаєшь, як мене паралізують
ці «вузли». Маріє, Мати, вповноваджена Богом розв’язувати
«вузли» в житті Своїх дітей, я вкладаю в Твої руки стрічку мого
життя.
В Твоїх руках є ще один нерозв’язаний «вузол». Всемогутня
Матір, благодаттю і Твоєю силою заступництва перед Твоїм
Сином Ісусом, моїм Спасителем, прийми сьогодні цей «вузол»
(назвати, якщо можливо...). Для слави Господа Бога я прошу
Тебе роз’язати його і розв’язати його назавжди. Я надіюсь на
Тебе.
Ти єдина утішителька, яку Бог дав мені. Ти сила моєї
слабості, багатство моєї бідноти, визволення від усього, що
перешкоджує мені бути з Господом Христом.
Прийми молитву мою. Збережи мене, веди мене, захисти
мене, будь моїм сховищем.
«Маріє, що розв’язуєш вузли,» молись за мене.
Мати Ісуса і наша Мати, Пресвятіша Маріє Мати Божа, Ти
знаєш, що в нашому житті є багато малих і великих вузлів. Ми
відчуваєм себе задушеними, придавленими, пригніченими і
безсильними в розв’язанні своїх проблем. Ми довіряємо Тобі,
Мати Миру і Милосердя. Ми звертаємося до Бога Отця через
Ісуса Христа в Святому Дусі разом з усіма ангелами і святими.
Маріє, укоронена дванадцяттю зірками, Ти, що роздавила
голову змієві і що не допускаєш, щоб ми впали в спокусу злого
духа, звільни нас від будь-якого рабства, плутанини і
невпевненості. Дай нам Твою благодать і Твоє світло, щоб ми

могли бачити в темноті, що навколо нас, і могли йти
правильною дорогою. Щедра Матір, благаючи, Тобі приносимо
наше прохання про допомогу. Тебе смиренно просимо:
• Розв’яжи вузли наших фізичних болей та невиліковних
хвороб: Маріє, вислухай нас!
• Розв’яжи вузли психологічних конфліктів в нас, наш розпач і
страх, неприйняття себе і нашої реалії: Маріє, вислухай нас!
• Розв’яжи вузли нашої принадлежності до нечистого духа:
Маріє, вислухай нас!
• Розв’яжи вузли в наших родинах і у відносинах з дітьми:
Маріє, вислухай нас!
• Розв’яжи вузли в роботі, в неможливості знайти гідну роботу
або в рабстві черезмірної роботи: Маріє, вислухай нас!
• Розв’яжи вузли в нашій парафії і в нашій Церкві, одній,
святій, вселенській і апостольській: Маріє, вислухай нас!
• Розв’яжи вузли в різних христианських церквах і
віроісповіданнях і дай нам єднання з пошаною до різниць:
Маріє, вислухай нас!
• Розв’яжи вузли в соціальному і політичному житті нашої
країни: Маріє, вислухай нас!
• Розв’яжи всі вузли в наших серцях, щоб ми могли бути
вільними щедро любити: Маріє, вислухай нас!
Маріє, що розв’язуєш вузли, молись за нас до Твого Сина
Ісуса Христа Господа нашого. Амінь.
Про любов до Господа Бога
....продовження з попереднього вісника....
ЯК МИ ПОВИННІ ГОСПОДА БОГА ЛЮБИТИ?
Часто говоримо: люди любляться взаємно, коли вони щиро
прив'язані одні до одних, коли стараються приносити одне
одним тільки радість і не роблять ніякої прикрості. Коли посправжньому любимо Господа Бога, то ми повинні до Нього
бути щиро прив'язаними, повинні прагнути Йому одному
подобатися, приносити йому радість і найбільше боятись Його
образити. Божественний Спаситель висловив це так:
"Любитимеш Господа Бога цілим серцем своїм, цілою своєю
душею і всіма своїми думками". "Цілим серцем" - тобто маємо
віддати Господу Богу наше серце неподільно, грішні
приємності світу не мають права відвертати нас від Бога. До
Бога повинні бути спрямовані всі наші бажання; наше серце
повинне горіти любов'ю до Бога так, щоб ми могли закликати зі
св. Франциском з Асижу: "Мій Бог і все моє!" Св. Франц
Салезій одного разу сказав до свого приятеля: "Коли б я знав,
що у моєму серці є хоча б одне волоконце, яке не було би за
Богом, то я негайно вирвав би його... Або треба Господа Бога
любити всім серцем, або вмерти". "Цілою душею". Душа
створена на Божий образ, вона є Його власністю, і то всеціло і
неподільно. Людина повинна старатися своїм розумом
пізнавати Господа Бога і Його добродійства, своєю волею
повинна намагатися Господу Богу радо служити і тільки до
Нього належати. "Всіма думками" - всі наші нахили, бажання,
думки повинні бути спрямовані до Бога, ми повинні тішитися,
коли Його ім'я величають, маємо сумувати, коли Його честь
применшують. Те, що проголосив Спаситель про любов Бога,
Св. Церква висловлює так: ми повинні Бога любити понад усе,
тобто так Його цінувати, щоб бути готовими всім

пожертвувати, ніж втратити Божу любов і приязнь через один
тяжкий гріх. Все, що для нас на землі є дорогим і милим
(батьки, діти, приятелі, честь і пошана, маєток і здоров'я, ба
навіть власне життя), маємо радше жертвувати, ніж образити
Господа Бога одним тяжким гріхом. Божественний Спаситель
говорить: "Хто любить батька або матір... сина або дочку
більше, ніж мене, той недостойний мене" (Мт. 10, 37). Такою
любов'ю був натхненний св. Павло, коли говорив: "Хто нас
відлучить від Христової любови? Горе чи утиск, чи
переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч?..
Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні
теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше
якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любови, що
в Христі Ісусі, Господі нашім" (Рим. 8, 35 - 39). Чудові приклади
щирої любови Бога подає нам свята історія. Авраам радо
жертвував свого сина-одинака, коли Господь зажадав від
нього тієї жертви. Сузанна воліла радше, хоч була невинна,
піддатися смертному засудові, ніж як образити Бога тяжким
гріхом. А християнські ісповідники і мученики - чи не
жертвували з любови до Бога весь свій маєток, здоров'я, а
навіть своє життя? Наприклад, коли поганський тиран наказав
страшно мучити св. Лаврентія, коли все тіло святого було
однією суцільною раною, поклали св. Лаврентія у залізний
ящик і повільно припікали. Та страшні муки не змогли знищити
в ньому любові до Бога, його Сотворителя. Полум'я любові
було більшим від полум'я, яке його обіймало. Тому
застановімося і розважмо, чи розуміємо ми, що то означає:
любити Бога Господа понад усе? Чи маємо ми у собі ту
правдиву любов до Бога? Чи готові ми з любові до Бога все
втратити і все перетерпіти? Що говорить нам наша совість?
Ми всі ще занадто прив'язані до цього світу, до всього
дочасного. Як часто ми стараємося приподобитися іншим, як
часто оглядаємося на світ, а занедбуємо Бога і Його святі
Заповіді! Ревніше стараймося про збільшення любові до
Господа Бога, молімся часто: "Боже, збільши мою любов!"
Згадуймо часто ті докази Божої любові, які Він нам виявив
упродовж нашого життя, і в нашому серці розгориться полум'я
любові до Бога і з часом запалає святим вогнем.
Блудний син — символ Божого милосердя для грішника
Притча про блудного сина має для нас глибоко символічне
значення. Осмислюючи її, ми спонтанно відчуваємо, що
блудний син — це будь-хто з нас, кожна людина, яка через
свої гріхи покидає Господа Бога. Тому ця притча для кожного
така близька, бо є наче частиною інтимної історії нашого
життя. Вона — це вічний символ нашої невірности щодо
Господа Бога, але й символ безграничного Божого милосердя.
Сьогоднішній світ роїться від блудних синів і доньок. Тож і
сьогодні драма цієї притчі часто-густо повторюється у глибині
сердець тисяч і мільйонів душ. Кожна людина є або тим
старшим сином, що завжди вірний своєму батькові, або
молодшим сином, який щойно через тяжкий і дуже болісний
досвід життя переконується, що поза батьківським домом ніде
нема щастя. Ось приклад модерного блудного сина чи радше
блудної доні. Часописи США з 14 квітня 1974 року подавали
таку сенсаційну вістку: відома американська кінозірка і

співачка Бетті Гаттон (Betty Hutton), яка в 40-их і 50-тих роках
була відомою через свої фільми і пісні, навертається до
Католицької Церкви і працює кухаркою в одній католицькій
парафії у штаті Род Айленд. Що було причиною її навернення?
Послухаймо історію життя жінки, записану з її уст: "Я
прогайнувала ввесь свій маєток і залишилася без засобів до
життя. Вісім місяців тому я випадково зустріла католицького
священика, який з милосердя прийняв мене за кухарку.
Чотири рази я була заміжня, і всі мої шлюби були нещасливі,
усі вони закінчилися розлученнями. Мої діти також не
принесли мені щастя. Ніщо не давало мені правдивого щастя,
аж доки я не пізнала католицьку віру. Я мала гроші, мала
славу, але не була щаслива. Ще десять літ тому я заробляла
на тиждень 150 тисяч долярів. Я не мала проблем з грошима.
Зате любов стала моєю проблемою. Я мусила купувати
любов, і так кожного купувала. Щойно коли я прийшла сюди,
то зазнала милосердя католицького священика та побачила
католицьку віру в практиці, то зрозуміла, що існує правдива
любов". Притча про блудного сина вчить нас, що Господь
прощає і приймає навіть найбільшого грішника, коли той
кається у своїх гріхах. Історія людського роду — це історія
Божого милосердя. "Милосердя Господнє, — каже
псалмопівець, — від віку й до віку, над тими, що бояться Його"
(Пс. 103, 17).
15 лютого – Стрітення Господнє. Вірні посвячують свічки
На 40-й день після народження Ісуса Христа Марія та
Йосиф виконали закон, про який йдеться у Старому Завіті
і який постановляв, що на 40-й день після народження
хлопчика, а на 80-й – після народження дівчинки кожна
мати мала принести до дверей святині однорічне ягня на
цілопальну жертву, як знак визнання над собою найвищої
Божої влади і подяки, а голуба – як жертву за гріхи. Після
цього жінка вважалась очищеною. Цей же закон приписував,
що первородного сина треба було принести до святині та
пожертвувати Богу. Ця подія описується у Євангелії. Як
сказано, у той час збулась передбачена Богом зустріч Христа
з праведним Симеоном. Ось як описує нам той день св.
євангелист Лука: «Йому (Симеонові) було відкрито Святим
Духом, що не бачитиме смерті перш, ніж побачить Христа
Господа. Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили дитя
Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його
на руки, благословив Бога й мовив: «Нині, Владико, можеш
відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі
бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма
народами; світло на просвіту поганам, і славу твого люду –
Ізраіля» (Лк. 2, 26-32). Стрітення Господнє за Юліанським
календарем відзначаємо 15 лютого (за Григоріанським – 2
лютого). Празник Стрітення Господнього входить до
дванадцяти найбільших церковних свят. Урочисто його почали
відзначати з кінця V ст., хоча згадки про його святкування у
Єрусалимі датовані уже другою половиною IV ст. Першу
згадку про святкування празника подає паломниця С. Етерія у
своєму щоденнику, де називає його «40 днем після
Богоявлення». Його святкування описує так: «Сороковий день
після Богоявлення святкується дійсно з найбільшою
урочистістю. Цього дня йде процесія до храму Воскресення,

де всі збираються на Літургію. Правиться за приписаним
порядком з найбільшою урочистістю, наче на Пасху. Усі
священики проповідують і також єпископ. Усі вони пояснюють
текст Євангелія, де говориться, що 40 дня Йосиф і Марія
принесли Господа до храму» (Гл. 26). З Єрусалима празник
поширився на увесь Схід, але лише в VI ст. за імператора
Юстиніана (527-565) він набирає особливого значення.
Імператор наказав святкувати Стрітення Господнє як великий
празник і відзначати його на території всієї імперії. Празник
Стрітення на Заході напочатку був Господським і щойно
набагато пізніше почав вважатися Богородичним та
називатися Очищення Пречистої Діви Марії, або
Пожертвування Ісуса у святині. Нові приписи латинської
Церкви з Другого Ватиканського Собору знову поставили
Стрітення серед Господських празників. У Східній Церкві
Стрітення належить до Богородичних празників і подекуди має
також назву Стрітення Пресвятої Богородиці. Пречиста Діва
Марія, як пише о. Юліан Катрій у книзі «Пізнай свій обряд», як
Божа Мати, не була зобов’язана до обряду очищення, бо
освятилася Христовим Різдвом, як каже кондак празника:
«Утробу Дівичу освятив Ти різдвом Твоїм». Та все-таки вона в
покорі виконує припис закону і приносить у жертву дві горлиці.
«Сьогодні Той, – співаємо на стихирах литії, – що колись був
дав закон Мойсеєві на Синаю, повинується задля нас
приписам закону, бо змилосердився над нами... Сьогодні
Симеон бере на руки Господа слави, що його спершу Мойсей у
темряві бачив, як на Синайській горі давав йому таблиці... Творець
неба й землі сьогодні носиться на руках старцем Симеоном»,

На празник Стрітення, за традицією, вірні посвячують в
церкві свічки, які несуть до своїх домів як символ світла і
очищення.
Молитва - шлях до Божественної Благодаті
Хіба не самі свічки, а гаряча і щира молитва при їх світлі
здатна принести бажану користь. Це слід було б зрозуміти і
тим, хто пробує без віри в Бога використовувати Стрітенські
свічки. Значення їх намагаються перевести в площину різних
модних у наш час езотеричних теорій. Наприклад, для
нейтралізації навколишнього нас негативної енергії вони
рекомендують використовувати Стрітенські свічки. Молитва,
звернена до Бога, і тільки вона, може позбавити від всіх
видимих і невидимих ворогів роду людського - ось чому вчить
нас свята православна церква.
Істинна жертва Богу - наша душа
Крім того, необхідно розуміти, що Стрітенська свічка, як і будьяка інша церковна свічка, це насамперед наша жертва Богові,
тобто те, що ми віддаємо безоплатно, не сподіваючись
отримати рівноцінну компенсацію. Ми забуваємо, що все
матеріальне, що ми маємо, дано нам Богом, тобто і без нашої
жертви належить Йому. Богові потрібна від нас наші душі,
наша відданість і наша любов. Свічки ж є лише символом
жертви. Вони, безумовно, потрібні, але їх світло лише
допомагає нам налаштувати нашу свідомість на сприйняття
незримого Божественного світла, побачити який - мета життя
кожного справжнього християнина. Стрітенські свічки,
застосування яких, безсумнівно, благотворно, - все ж лише
камертон, що допомагає нам налаштуватися на сприйняття
великої Божественної гармонії.

