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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя - 15-а по Зісланні Святого Духа, 9-го Вересня, 2018 р. Прп.
Пімена.
Глас 6: Апостол: 2 до Коринтян 4:6 - 15. / Євангеліє: Мт. 22:35 – 46.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для всіх членів
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство Св. Вервиці) - укр. мовою.
12: 00 год. дня - Панахида в Пам’ять покійного
 Івана (20 – а річниця), зам. Надія Сорич
Понеділок, 10-го Вересня, 2018. Прп. Мойсея Мурина. Св. Августина, єп.
Іппонського. Св. мч. Гебре Михаїла, пресвітера етіопського. Собор прпп. отців
Печерських, що спочивають у дальніх печерах.

9:00 год. ранку – Боже Благословення для всіх,
зам. Матері в Молитві.

7:00 год. вечора – Парастас в Пам’ять покійної
 Юстини (9 – й день), зам. Родина Ґалевич
Вівторок, 11-го Вересня, 2018. Усікновення чесної голови
чесного і славного пророка, предтечі і Хрестителя Йоана.
9:00 год. ранку – За Парафіян – - укр. мовою.

6:00 год. вечора – (Спеціальна Інтенція) - Боже Благословення
для Юрія та Христини Рибій
8:15 год. вечора – Акафіст, Вервиця та молитви до Преч. Діви

Марії, Прославленої у Самбірській Чудотворній Іконі
Середа, 12-го Вересня, 2018. Свв. патріархів Царгородських, Олександра,
Йоана і Павла Нового.

9:00 год. ранку – За здоров’я Славоміра Саміло, зам. Наталія .
Четвер, 13-го Вересня, 2018. Положення чесного пояса Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці.

9:00 год. ранку – За всіх померших (спеціальна інтенція),

зам. Матері в Молитві
П`ятниця, 14-го Вересня, 2018 р. Начало Індикта, тобто Нового року.
Пам'ять прп. Симеона Стовпника і матері його. Собор Пресвятої Богородиці, що в
Міясинах.

9:00 год. ранку – Боже благословення для Демітрія, Максима та

Родини Сісаванґ, зам. Родина Саміло.
7:00 год. вечора – За Парафіян – анг. мовою.

Субота, 15-го Вересня, 2018 р. Св. мч. Маманта. Прп. Йоана Посника, патр.
Царгородського.

9:00 год. ранку - Спеціальна Служба Божа за всіх дітей та
вихователів Суботньої Української школи

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

September 9, 2018 / Вересень 9, 2018

2: 00 год. після обіда – Уділення Св. Тайни Подружжя для
п. Юрія Рибій та п. Христини Верес
6:00 год. вечора – Вервиця
Неділя - 16-а по Зісланні Святого Духа, 16-го Вересня, 2018 р. Св.
свщмч. Антима, єп. Нікомидійського. Прп. Теоктиста, спосника великого Євтимія.

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

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Івана Захарюк
молодшого та всієї Родини, зам. Олена Якубовька) - укр. мовою.
5:00 год. вечора – (Спеціальна Інтенція) – За всіх прочан
«Стопами Святих» до Італії – на обидвох 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 будьякий час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 5- го жовтня 2018 р.
і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
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 Богослужіння. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (7 – го жовтня 2018 р. о 12:00 год дня) в першу
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітейбатьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до 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.
Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!
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могли
підтримувати
і
тримати
наш
Храм
у чистоті і порядку.
Недільна Пожертва, 2 вересня, 2018 р. Парафіяльний Пікнік - $70.00.
7.
Приносимо
співчуття
п.
Богданові
Галевич
та його Родині з
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
упокоєнням
у
Бозі
його
матері

Юстини
Галевич
в Україні. Вічна їй
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
пам`ять.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
8. Новини з інших Парафій та нашої Єпархії: Стемфордська
Свічки: $210, Харитативна Акція: $20, Тетрапод: $5, Кава: $165, Додаток: $15,
Місія: $5, Сівач: $20, Свята: $40, Страхівка: $360, Пожертва: $25,
Епархія організовує Єпархіальний Молодіжний З’їзд під гаслом
Місячна пожертва на іпотеку - $955, Недільна пожертва – $1,292, Разом - $3,207.00.
«ДІТИ ОБ'ЄДНАНІ МОЛИТВОЮ», який відбудеться, 29 ВЕРЕСНЯ
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
2018 РОКУ на території Семінарії Св. Василія у Стемфорді.
дар любови для нашого храму минулої неділі 2 – го вересня 2018 р.
Молодь при нашій парохії запрошена до участі цього з’їзду.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
Додаткова інформація прилучина до нашого вісника.
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,
Шлюбні оповіді (3- а )
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до Юрій Рибій, син Ярослава та Ярослави Рибій, парафіянин Церкви
священика.
Пресвятої Родини та Христина Верес, дочка Василя та Наталії
---------------------------------------------------------------------------------------Верес, парафіянка Церкви Пресвятої Родини. Шлюб відбудеться
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці вересні 2018 р. наші
15- го вересня 2018 р. Б. о 2-й год. дня в нашому храмі.
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
--------------------------------------------------------------------------------------------“На многая і благая літа!”
Стемфордська Харитативна Акція 2018. Кожен член нашої парафії
Новини нашої парафії:
закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом нашого Владики Павла
Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні парафіяни, які вже підтримали акцію:
1. Найщиріші вітання:
А. Софії Галилуйко, дочці Василя та Наталії Галилуйко, в
$20.00 – п. Андрій та п. Галина Мир.
отриманні Таїнства Хрещення, Миропомазання та Євхаристії в
Разом зібрано 3,090.00 дол.
неділю, 2 вересня, 2018 р.
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
Б. Анні Бордун, дочці Олега та Наталії Бордун, в отриманні
---------------------------------------------------------------------------------------Таїнства Хрещення, Миропомазання та Євхаристії в неділю,
Релігійне виховання дітей: Дорогі батьки! Блаженні діти, які чують
2 вересня, 2018 р.
Боже Слово, вивчають Його та зберігають Його. Запрошуємо вас
2. У середу 12-го вересня 2018р. організовується виготовлення
відвідати Українську Суботню Школу, яка розпочинає новий
вареників для розпродажу з картоплею та з капустою починаючи з
навчальний рік 15 вересня 2018. Уроки релігії будуть проводитися
6:30 год. вечора. Всіх запрошуємо прилучитися до цієї праці.
щопонеділка та четверга для дітей віком 5-14 років о 5:00 - 6:00 год
3. Шановні парохіяни: якщо хтось з вас бажає замовити вічне
вечора. Детальнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши
світло на тиждень , будь-ласка звертайтесь до о. Миколи або
до парафіяльного офісу (631) 225 1168.
дзвоніть до парохіяльного уряду для узгодження дати.
4. Майбутні події:
Приклади з життя:
А. У вівторок 11-го вересня 2018 р. Б. о 7:15 годині вечора
1. Винахідник телеграфу Морзе завжди молився про Боже світло,
запрошуємо Церковну управу на парафіяльну місячну зустріч.
і ніколи не помилився. Коли телеграф був готовий, першу
Б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
телеграму він висилає до своєї мами: “Велике діло сотворив Бог!”
16 вересня 2018 р.Б.
2. Один англійський філософ оповідає, що, відвідуючи ірландську
5. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. п. Сергієві Шелестов та його друзям ,котрі добровільно прибрали столицю Дублін, випадково зайшов у дільницю вбогих людей. Там
парафіальний зал, та приготовили деякі класи та зал для Суботньої він натрапив на вмираючу жінку, що лежала на соломі перед
напіврозваленою хатою. Вмираюча промовила до нього пошепки:
укр. школи, заощадивши додаткові витрати для нашого храму.
Чи ви є лікар?
б. п. Володимирові Гринюк, який пожертвував багато необхідних
Ні, – відповів філософ, – але лікар скоро прийде.
нових речей для лотерей при нашій парохії.
Моліться, щоб Господь не забрав мою душу, поки прийде
в. всім нашим парохіянам, які бачачи необхідну працю яку
священик, бо я хочу висповідатися, – просила вмираюча.
потрібно виконати при нашому храмі, приєднюються до неї
І філософ став на коліна біля неї і тихенько молився, аж поки не
щирим серцем і тим самим робить їх доброчинцями та
прийшли лікар і священик з святими Тайнами.
ктиторами нашого храму.
ґ. п. Роману Котик, п. Володимиру Аніщенко та п. Сергію Белейчук, Хай вам Господь заплатить, тепер я спокійна, – подякувала
які прийшли у вівторок 4 – го вересня та розібрали сцену, яка
вмираюча.
вживалася для «Танцювального фестивалю» та святкуванні нашого “Уявіть собі, панове, – згодом розповідав філософ своїм друзям,
пікніка.
– якби я почав був говорити їй про грецьких філософів, чи була б
г. п. Михайлові Кубарич, який незважаючи на домашні клопоти
їй якась поміч з цього?
продовжує обходити рожі при нашій Церкві.
3. Славний британський дослідник природи Ісаак Ньютон часом
д. п. Тарасу Борикайло, який неодноразово добровільно
допізна сидів над мікроскопом. Він так захоплювався видимою
прилучається виконуючи потрібні праці при нашому храмі. Нехай
природою, що деколи забуваючи, що він не сам один у кімнаті,
Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
складав руки до молитви і кликав: “Великий Ти, Боже, і дивні Твої
винагородить сторицею.
діла!”
6. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
4. Верблюд не любить чистої води, бо в ній бачить свій горб на
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
хребті. Через те каламутить ногами воду, а тоді п’є.
50.00 дол. від родини, будь ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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всіх дочасних кар. Уже в часах, коли Церква, на думку каянників,
Про відпусти
була дуже суворою, Вона не перестала приходити до своїх дітей на
Ангели заздрять нам лише в одному — в тому, що не можуть терпіти
допомогу у хвилину смерті, надаючи їм повні відпусти, увільняючи їх
Заради Бога. Тільки терпіння дозволяє душі сказати з цілковитою
від всіх покаянних кар, як про це засвідчує св. Кипріян у своєму 12
впевненістю: мій Боже, Ти добре знаєш, що я люблю Тебе" - о. Піо
листі. І сьогодні помираючі можуть отримати такий повний відпуст.
Відпусти зазвичай поділяються на совершенні (повні) і
Папа Венедикт XIV постановою від 5 квітня 1747 року Божого надав
несовершенні (часткові). Повні відпусти — це такі, які увільняють
єпископам владу уділяти вмираючим Апостольське благословення з
людину від усієї дочасної гріховної кари, яку б ця людина після
повним відпустом... (...). Цей Папа визначив, що це повноваження
відпущення вини і вічної кари (в Тайні покаяння) мусила б понести.
має бути надане єпископам на їхнє прохання терміном на три роки,
Тож людина, отримавши такий повний відпуст, є перед Богом такою
далі — що вони можуть це повноваження делегувати (передавати)
чистою, як після хрещення, і якщо б вона у такому стані померла, то
світським священикам і монахам, коли захочуть і коли виникне така
негайно успадкувала б Царство Небесне. Великим є, отже,
потреба, далі — що повноваження це не переривається і не
добродійство такого відпусту, тому не дивно, що Церква, дбаючи про
скорочується внаслідок смерті того, котрий його уділяє або делегує,
вічне спасіння всіх своїх дітей, надає так багато і так часто повні
а тільки через відкликання, далі — що єпископи можуть по
відпусти, щоб з них могли користати всі вірні, коли їм на це
можливості також і особисто виконувати це повноваження, і нарешті,
дозволять обставини, а ще й тому, що не кожен чи то через не
що душпастирі мають повчати вірних, щоб вони не покладалися на
досить довершені приписані діла, чи то через неналежно відбуту
такий повний відпуст у годину смерті, бо вона може дуже
сповідь отримує такий повний відпуст, тому бажано старатися
несподівано їх застати, а щоб зі свого боку старалися надолужити
якнайчастіше доступати його. Церква надає повні і часткові відпусти
Божій справедливості добрими покаянними ділами. Папа Климентій
як живим, так і померлим своїм вірним, яким ці відпусти за
XII постановою від 25 вересня 1758 року Божого благоволив надати
клопотанням можуть послужити.
єпископам назавжди владу уділяти помираючим загальне
Говорячи про повні відпусти, які Церква надає живим, не можемо не
розрішення і субделегувати (передавати) цю владу всім
назвати передусім Апостольське благословення, яке в урочистий
душпастирям на невизначений період. Про цю постанову Св.
спосіб надає Святіший Отець Папа Римський як Голова Церкви всім
Апостольського Престолу було повідомлене греко-католицьке
народам і державам католицького світу. Це Апостольське
духовенство і миряни греко-католики галицьких єпархій
благословення для всіх тих, котрі отримують його належно
пастирським посланням бл. пам'яті Льва Шептицького, єпископа
підготовленими, поєднане з повним відпустом. А щоб християни
Львівського, Галицького і Кам'янець-Подільського від 24 квітня 1759
всього світу могли стати учасниками такого благословення, то св.
року Божого. Це послання було також вміщене в требнику, виданому
Апостольський Престол уділяє патріярхам, примасам, архієпископам
1844 року в Перемишлі за благословенням бл. пам'яті єпископа
і єпископам на їх прохання повноваження у два великі празники (на
Снігурського. Загальне розрішення можна уділяти всім тяжкохворим,
Пасху та інший празник, який вони самі собі виберуть) уділяти
котрим може уділитися таїнственне розрішення та єлеопомазання.
зібраним у Церкві вірним від імені Папи Апостольське благословення
Загальне розрішення можуть отримати також діти, котрі могли уже
з повним відпустом. Однак цього відпусту доступають лише ті, котрі в
згрішити, люди несповна розуму, божевільні і непритомні, якщо
ці святкові дні належно сповідаються, достойно причащаються, в час
тільки здатні прийняти згадані Святі Тайни.
уділення благословення в церкві особисто є присутніми і моляться в
Бажано, щоб хворий, який має отримати загальне розрішення,
наміренні Св. Отця, єпископа і Св. Церкви. Повноваження на
перебував справді in articulo mortis, щоб такого розрішення або
уділення такого благословення отримують також не раз і монахи.
виразно домагався, або виявляв такі знаки жалю, з яких можна було
А для того, щоб вірні могли з успіхом користати з такого
б зробити висновки, що він, якщо б на це позволяв його розумовий і
Апостольського благословення, Папа Венедикт XIV приписує
фізичний стан, очевидно, такого б розрішення бажав, щоб вірний
душпастирям, щоб вони старалися повчити вірних про відпусти з
перебував у стані благодаті. Загальне розрішення можна повторити
отриманим благословення про справи, приписані для його
"quoties aliquem in mortis articulo constitutum esse contigerit", але не в
отримання, про день, коли вірні мають відвідати церкву, і про час,
одній і тій самій небезпеці смерті, хоч би вона тривала і довший час,
коли Апостольське благословення буде уділятися. Таке повчання
хіба якщо перше розрішення було з якоїсь причини неважним,
слід робити в неділю перед празником, у який Апостольське
наприклад — оскільки хворий не був тоді у стані благодаті. Якщо
благословення має уділятися, щоб вірні могли мати досить часу до
дозволяє час, то душпастир повинен подати науку про успішність і
належного приготування з метою певнішого отримання відпусту.
силу такого благословення, повинен потішити хворого, заохотити
Перед самим благословенням душпастир повинен голосно
його терпеливо переносити хворобу і пояснити йому умови, необхідні
прочитати вірним в їхній рідній мові уповноваження на уділення
для отримання повного відпусту.
відпусту і їх коротко, але набожно приготувати, щоб вони пробудили
Душпастир, отримавши від єпископа владу уділяти загальне
в собі відразу до гріха. Після цього уділяється Апостольське
розрішення in articulo mortis, може застосувати цю владу для вірних
благословення які вірні отримують, ставши на коліна. Надзвичайно
єпархії, яка перебуває у його юрисдикції; в чужій єпархії він не може
турботливо опікується Церква своїми дітьми в годину їхньої смерті.
дати загального розрішення хворим без дозволу єпископа цієї
Велику допомогу і благодать знаходять умираючі у святих
єпархії. Однак у межах своєї юрисдикції він може таке розрішення
передсмертних Тайнах, бо через них їм відпускається вина і вічна
уділити всім, навіть тим, які належать до іншої єпархії. Для сестер
кара, в них вони знаходять полегшу у своїх тілесних терпіннях і силу
служебних має делегуватися confessarius ordinarius. Чин уділяння
проти нападів злого духа, проте відпущення дочасних кар вони в цих
загального розрішення умираючим і форма його міститься у требнику
Тайнах не отримують. Тому Церква, бажаючи душі своїх дітей
під заголовком "Чин благословення з повним прощенням, який
віддати в руки Спасителя в повній чистоті, надає умираючим у
надається умираючим".
хвилину смерті так зване загальне розрішення. Це розрішення не є
розрішенням, котре дає священик після сповіді і котре відпускає нам ........далі буде...............
наші гріхи, але воно є повним відпустом і таким чином відпущенням Начало Індикта, тобто Нового року

Літургійний рік звемо також церковним, бо в ньому міститься
церковний календар, який у дечому збігається, а в дечому
відрізняється від світського календарного року. Церковний рік нашої
Східної Церкви відрізняється тим, що не починається тоді, коли
світський, тобто 1 січня. Його початком, що зветься також початком
індикту, є 1 вересня. Це значить, що повний круг нашого церковнолітургійного року триває від 1 вересня до 31 серпня. Що значить
індикт? Слово "індикт", з латинської "indicto", дослівно означає
проголошення або податок. Це був едикт римських цісарів, в якому з
метою збирання податків містився наказ через деякий час проводити
оцінку земельних маєтків громадян держави. Такі едикти почали
з'являтися за цісаря Діоклетіяна (284-305) від 297 року по Христі,
спочатку що п'ять, а відтак що п'ятнадцять літ. З часом слово "індикт"
почало позначати не тільки цісарський наказ, але й період
п'ятнадцятилітнього циклу і також його перший день. Спо чатку
індикт використовували тільки з метою збирання податків, але з
часом він стає також вихідною точкою на позначення різних дат із
громадського життя. Цей фінансовий рік не збігався з астрономічним,
який від реформи Юлія Цезаря в 46 році до Христа починався 1
січня. Першим днем індикту було 23 вересня, бо це була дата уродин
цісаря Августа, а за цісаря Костянтина Великого (306-337) — 1
вересня. Отці Першого Вселенського Собору в Нікеї у 325 році
прийняли дату 1 вересня за початок Нового церковного року. Це
залишилося у Східній Церкві аж до сьогодні. Латинська Церква
починає літургійний рік першою неділею адвенту, тобто різдвяного
посту. Індикт, про який йшла мова, — бо були ще й инші індикти, —
називають візантійським, константинопольським, або також
Костянтиновим. Він діяв у всьому римському цісарстві, за винятком
Єгипту. Цісар Юстиніян І (527-565) зобов'язав датувати усі легальні
документи відповідно до індикту. Римська Церква за папи Пелагія II
(579-590) прийняла індикт для датування документів і щойно в 1097
р. його скасувала. Коли 1 вересня стало одночасно початком
церковного року або, як сказано в церковному календарі, початком
"нового літа", то воно стало і церковним святом, тобто днем, що має
окрему богослужбу. Наша Церква в цей день згадує подію з життя
Ісуса Христа, коли Він прийшов до божниці в Назареті і прочитав
слова пророка Ісаї: "Господній Дух на мені, бо він мене помазав...
оповістити рік Господній сприятливий" (Лк. 4, 18-19). Немає точних
свідчень, коли початок індикту став церковним святом, але воно вже
існувало у VIII сторіччі. Є ще, однак, причина, чому 1 вересня є
початком церковного року. Юдеї дотримувалися думки, що світ був
створений у місяці березні, а точніше – на десятий день місяця.
Пізніше 1 березня став у них початком нового церковного року, бо
цього місяця Господь вивів їх з єгипетської неволі і виразно велів їм:
“Місяць цей нехай буде вам початком місяців, перший нехай буде він
вам між місяцями року” (Вих. 12, 2). Так само Бог наказав святкувати
кожен сьомий день тижня, а перший день сьомого місяця року був
святий. А що рік починався з березня, то сьомим місяцем був
вересень, а перший день вересня був початком світського
юдейського року. У книзі Левіт (23, 24) читаємо: “Перший день
сьомого місяця буде для вас великим пам’ятковим відпочинком, під
гру святкових труб із святими зборами”. Цей день називався днем
труб, бо його оголошували звуками баранячих рогів, з яких ті труби
було зроблено. А баранячі роги використовували як пам’ятку про те,
що саме цього дня Авраам на горі Морія мав принести сина свого
Ісаака в жертву, але Бог послав свого ангела, і той показав
Авраамові барана, що своїми рогами заплутався у тернині. Ось тому
новий рік у жидів починався у місяці вересні. Крім того, згідно з
Божим наказом, кожен сьомий рік також був святий і називався

“суботнім роком”. А також, коли минало сім суботніх років, що
становить сорок дев’ять років, – тоді п’ятдесятий рік також був
святим, він називався “ювілейним роком”. Як кожен новий рік (тобто
кожен цивільний новий рік), так і суботній рік та рік ювілейний завжди
починався у місяці вересні. Для юдеїв вересень був пам’ятний і тим,
що в цей місяць було освячено храм Соломона. Коли Ісус Христос
лиш починав навчати, то однієї суботи прийшов у Назареті до школи,
де були книжники, і попросив дати Йому Святе Письмо. Подали Йому
книгу пророка Ісаї, і Він відкрив книгу саме на словах, якими пророк
провіщає Христа Спасителя: “Дух Господа Бога на мені, бо Господь
мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість убогим,
лікувати скрушених серцем, проголосити невольникам свободу,
ув’язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління”
(Іс. 61, 1-2). Після тих слів Христос Спаситель почав навчати. Якщо
ми вбогі серцем, якщо розкаюємося і шукаємо зцілення та звільнення
з неволі гріха, якщо душа наша прагне світла правди, то спішімо до
Ісуса, а Він спогляне на нас і поблагословить і ходитиме серед нас і
буде нам Богом, а ми – Його народом.
Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці: Було це в часи правління імператора Лева VI Філософа
(886-912). Його жінка Зоя дуже тяжко захворіла, що навіть
найславніші лікарі нічого не могли вдіяти. Тоді, після довгих молитов,
цариця удостоїлася Божого об’явлення, що одужає, якщо на неї
покладуть чесний пояс Пресвятої Богородиці. Цей пояс імператор
Аркадій (395-408) переніс з Єрусалиму до Царгорода, а його дочка
свята Пульхерія, згодом цариця, зложила його в золотому ковчезі у
церкві Пресвятої Богородиці. І коли Бог об’явив цариці Зої, що має
шукати допомоги у тому поясі, то патріярх відкрив ковчег і побачив
чесний пояс цілком неушкодженим. З молитвою його поклали на
хвору царицю і вона чудом одужала, підвелася з ліжка і стала
голосно величати Пресвяту Богородицю. Потім чесний пояс поклали
назад у ковчег і запечатали царською печаттю. З того часу в пам’ять
про це чудо з року в рік святкуємо свято Положення чесного пояса,
який ще не раз оберігав Царгород від небезпек.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.
Запам’ятаймо:

- Псалом родить приязнь і об'єднує роз'єднаних. Він поєднує тих, що
ворогують. Чи можливо, щоб хтось усе ще вважав за ворога того, з ким
засилав ту саму молитву до Бога? Так, отже, псалмодія, що творить
хоровий спів, є не лише вузлом єдності і лучить людей у гармонійну
цілість хору, але також спричинює найбільше добродійство з усіх любов (св. Василій Великий, Гомілія на Пс. І).
- Є люди, для яких релігія є неначе урядовим одностроєм, якого
вживають лише кілька разів у рік при патріотичних торжествах. Інші,
щиріші для Бога, надягають мундир християнства кожної неділі, але
потім складають його до скрині, а вбирають інший одяг на цілий
тиждень. Треба сказати, що дуже важко зрозуміти таких людей (митр.
Андрей Шептицький, У справі порозуміння, 1941).

- Теперішнє життя - це подорож. І навіть не подорож, бо Христос назвав
його «вузькою дорогою, що веде у життя» (Мт. 7:14). Отож, найкраща й
найперша наука - знати, що ми подорожні в цьому житті... Це корінь і
основа великої чесноти. Хто тут подорожній, - там буде громадянином.
Хто тут подорожній, той не буде прив'язуватися до земних благ, не буде
дбати ні про житло, ні про багатство, ні про їжу, але як ті, що
перебувають на чужині, роблять все можливе, щоб повернутися до
батьківщини... Так і той, хто плекає любов до майбутніх благ, не
знеохотиться земними нещасливими обставинами і не загордіє
щасливими, але проходитиме повз все, як подорожній (св. Іван
Золотоустий, Гомілія на Пс. 119).

