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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
9:00 год. ранку – (Боже Благословення для о. Миколи Олвіяна
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
Попович з Родиною, зам. Оксана Владичак) – анг. мовою. відбути передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
12:00 год. дня - Служба Божа за дітей та батьків – на двох мовах. Детальніша інформація на фейсбуці:
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Понеділок, 5-го Листопада, 2018. Св. ап. Якова, по плоті брата
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу
Господнього.
1:30 – 2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год.
7:00 год. вечора – Боже Благословення за всіх
Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
(Спеціальна Інтенція), зам. Матері в Молитві
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Вівторок, 6-го Листопада, 2018. Св. мч. Арети і тих, що з ним.
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
7:00 год. вечора –  Літургія за упокій / Панахида,
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
зам. Матері в Молитві
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
Середа, 7-го Листопада, 2018. Свв. мчч. і нотарів Маркіяна й Мартирія. необхідності, звертатися у будь-який час.
9:00 год. ранку –  Петро,  Ганна,  Василь, зам. Софія Попко. Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 7- го
8:00-год. вечора – Вервиця, Молитви та Акафіст до Казанської
грудня 2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Чудотворної Ікони Богородиці.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
Четвер, 8-го Листопада, 2018. Св. і славного влкмч.
Субота (10:00 – 2:00 год).
Димитрія Мироточця.
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
кожної неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок
7:00 год. вечора – За Парафіян - укр. мовою
кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді сьогодні (4 – го листопада 2018 р.
П`ятниця, 9-го Листопада, 2018 р. Св. мчч. Нестора. Свв. мчцц.
Капетоліни і рабині її Єротиїди.
о 12:00 год дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна
9:00 год. ранку – За здоров’я Анни Чупик,
Служба Божа о 12:00 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не
зам. Катерина Плишак та Діяна Суліван
забувайте приводити дітей до храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника –
Субота, 10-го Листопада, 2018 р. Свв. мчч. Терентія й Неоніли. Прп.
Стефана Савваїта, творця канонів. Св. мчц. Параскеви, що в Іконії, названої
до 12:00 год кожної п’ятниці.
П'ятниця.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
5:00 год. вечора –  Ганна /Панахида/ (4 – а Річниця),
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
зам. Андрій Фостаковський
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх,
хто втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради,
6:00 год. вечора – Вечірня
всім, хто самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто
Неділя - 24-а по Зісланні Святого Духа, 11 - го Листопада, 2018 р.
шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа
Св. прпмчц. Анастасії Римлянки. Переставлення прп. Аврамія архимандрита,
Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити
Ростовського чудотворця.
себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Неділя - 23-а по Зісланні Святого Духа, 4 - го Листопада, 2018 р.
Св. рівноап. Аверкія, єп. Єрапольського, чудотворця. свв. сімох отроків, що в Ефесі.
Глас 6: Апостол: до Ефесян 2:4 - 10. / Євангеліє: Лука 8:26 – 39.

10:15 год. ранку – (Анастасія /Панахида/ (20-а Річниця),
зам. Оксана Владичак) - укр. мовою.

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
5.
Висловлюємо
нашу
щиру
подяку:
Недільна Пожертва, 28 жовтня, 2018 р.
Пожертва: $300.00.
а. п.Андрійові Фостаковському, який недавно зголосилися виконати
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне необхідну працю в парафіяльному центрі.
б. панству Миколі Варивода, панству Хробак та одна особа бажає
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
залишитись анонімно, які пожертвували 100 дол. кожний для
Свічки: $205, Тетрапод: $3, Кава: $230, Додаток: $15, Світова Місія: $10,
Місячна пожертва на іпотеку - $725, Недільна пожертва – $1,096, Разом - $2,818.00.
покриття коштів для реставрованого Розп’яття Христа, який вже
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
встановлиний на престолі для почитаня.
дар любови для нашого храму минулої неділі 28 – го жовтня 2018 р.
в. п. Леся Клос, яка зголосилася добровільно та спекла декілька
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
тортів для нашої кави минулої неділі. Нехай Бог поблагословить
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у усіх волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
6. Пригадуємо Вам, що в у неділю 18 – го листопада після
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до Української Служби Божої буде служитися Панахида за всіх
священика.
жертв потерпілих від Голодомору в Україні 32-33рр.
---------------------------------------------------------------------------------------7. Сестринство св. Вервиці запрошує своїх членів сьогодні в
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці листопаді 2018 р.
неділю після Української Служби на збори.
наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На многая і благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. Найщиріші вітання Адріанові Якову Сущак, синові Віталія та
Христини Сущак, в отриманні Таїнства Хрещення, Миропомазання
та Євхаристії в неділю, 28 жовтня, 2018 р.
2. Вітаємо панство Віталій та Оксана Ґоян та їхню
новонароджину дочку Софію, які нещодавно стали парафіянами
нашого храму.
3. 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.
4. Майбутні події:
А. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
18 листопада 2018 р.Б.
Б. Запрошуємо усіх парафіян до участі у наших парафіяльних
зборах, які відбудуться у вівторок 13-го листопада 2018р. о 7.15 год
вечора.
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
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
прилучина до нашого вісника.

Притчі з св. Євангелія: Як у слові Моїм позостанетеся, тоді
справді Моїми учнями будете, і пізнаєте правду Івана 8:31-32.
Притча про смоковницю: "Один чоловік у своїм винограднику мав
посаджене фіґове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не
знайшов. І сказав винареві: Оце третій рік, відколи приходжу шукати
плоду на цім фіґовім дереві, але не знаходжу; зрубай його, нащо й
землю марнує воно? А той йому в відповідь каже: Позостав його, пане, і
на цей рік, аж поки його обкопаю довкола, і обкладу його гноєм, чи року
наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його." (Луки
13:6-9).
Притча про тісні двері: "І озвався до Нього один: Господи, хіба буде
мало спасених? А Він відказав їм: Силкуйтеся ввійти тісними ворітьми,
бо кажу вам, багато-хто будуть намагатися ввійти, та не зможуть! Як
устане Господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати ізнадвору, та
стукати в двері й казати: Господи, відчини нам! А Він вам у відповідь
скаже: Не знаю Я вас, звідки ви! Тоді станете ви говорити: Ми їли й пили
перед Тобою і на вулицях наших навчав Ти... А Він вам відкаже: Говорю
вам, не знаю Я, звідки ви. Відійдіть від Мене всі, хто чинить неправду!"
(Луки 13:23-27).
Притча про весільних гостей: "Коли хто покличе тебе на весілля, не
сідай на першому місці, щоб не трапився хто поважніший за тебе з
покликаних, і щоб той, хто покликав тебе та його, не прийшов і тобі не
сказав: Поступися цьому місцем! І тоді ти із соромом станеш займати
місце останнє... Але як ти будеш запрошений, то приходь, і сідай на
останньому місці, щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі:
Приятелю, сідай вище! Тоді буде честь тобі перед покликаними з тобою.
Хто бо підноситься буде впокорений, а хто впокоряється той
піднесеться." (Луки 14:8-11).
Притча про овечу кошару: "Поправді, поправді кажу вам: Хто не
входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій і
розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє
йому, і його голосу слухають вівці; і свої вівці він кличе по йменню, і
випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці
слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а
будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу." (Івана 10:15).
Притча про фарисея і митара: "Два чоловіки до храму ввійшли
помолитись, один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так
молився про себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди:
здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази
на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю! А митник здалека
стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди й
казав: Боже, будь милостивий до мене грішного!... Говорю вам, що цей
повернувся до дому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто
підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться" (Луки
18:10-14).

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
до себе, ти отримуєш таку нагороду, то тим паче отримаєш, якщо
Новини зі Стемфордської Єпархії або з інших парохій:
будеш коритися тому, кому коритися повелів Господь. «На катедрі
А. В Суботу 17-го Листопада 2018 р. Українсько – Американське
Мойсея, - сказав Він, - розсілись книжники та фарисеї. Робіть і
Товариство трьох штатів (Ню Йорку, Конектікут та Ню Джерзі) будуть
святкувати річницю Голодомору яка розпочнeться Панахидою в Катедрі зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять»
(Мт. 23:2-3). Хіба ти не знаєш, що таке – священик? Він – ангел
Св. Патрикія в Мангатані, Ню Йорк о 4-ій годині по обідi. Будь ласка
Господа. Хіба своє говорить він? Якщо ти його зневажаєш, то
знайдіть час та вшануймо пам` ять наших предків.
зневажаєш не його, а того, хто висвятив його, - Бога. А звідки,
Б. Українська греко-католицька парафія Св. Івана Христителя у
скажеш, відомо, що Бог висвятив його? – Але, якщо ти не
Рівергеді, Нью-Йорк організовує Осінній Фестиваль у суботу 24 - го
переконаний у цьому, то суєтна твоя надія; бо, якщо Бог нічого не
листопада 2018 р. з 7.00 год. вечора за адресою (214 Marcy Ave.,
Riverhead, N.Y. 11901. Детальніша інформація подається на додатку до здійснює через нього, то ти ані хрещення не маєш, ані Таїн не
вісника.
причащаєшся, ані благословень не отримуєш, і, отже, ти - не
--------------------------------------------------------------------------------------християнин. Як, скажеш, невже Бог висвячує всіх, навіть і недостойних?
Свята мучениця Параскева - П'ятниця - 10 листопада - пам'ять
Усіх Бог не висвячує, але через усіх Сам Він діє, хоча би вони були й
святої мучениці Параскеви-П'ятниці (ІІІ ст.).
недостойними, задля спасіння народу. Якщо задля народу Він
Свята мучениця Параскева – П’ятницею, жила у III столітті в Іконії у говорив через ослицю і Валаама, чоловіка нечестивого (Чис. 22), то
багатій і благочестивій сім'ї. Батьки святої особливо шанували день тим паче – через священика. Чого не робить Бог задля нашого
страждань Господніх — п'ятницю, тому і назвали дочку, яка
спасіння? Чого не промовляє? Чого не діє? Якщо Він діяв через Юду
народилася цього дня, Параскевою, що в перекладі з грецької і
й через тих пророків, котрим говорить: «Я вас не знав ніколи!
означає – П'ятниця. Всім серцем полюбила діва Параскева чистоту і Відійдіте від Мене, ви, що чините беззаконня» (Лк. 13:27; Мт. 7:23), і
високу моральність дівственного і непорочного життя і дала обітницю котрі виганяли злих духів, то тим паче буде діяти через священиків.
безшлюбності. Вона забажала присвятити все своє життя Богу і
Коли ми починаємо досліджувати життя тих, які начальствують, то
просвітченню язичників світлом віри Христової. На цьому
хочемо самі бути рукоположниками учителів, і таким чином
праведному шляху визначено було Параскеві, яка носила в імені
спотворюється все: ноги опиняються вверху, а голова внизу.
своєму пам'ять про день великих Страстей Ісусових, прилучитися і в Послухай Павла, котрий говорить: «Для мене то найменша річ, щоб
житті до Страстей Христових через тілесні муки. За сповідання
ви мене судили чи якийсь суд людський» (І Кор. 4:3); і ще: «Ти ж чого
православної віри озлоблені язичники, схопили її і привели до
судиш брата твого?» (Рм. 14:10). Якщо ж не слід осуджувати брата,
міського володаря. Тут їй запропонували принести богомерзенну
то тим паче вчителя. Якщо би Бог повелів тобі це, то ти вчинив би
жертву язичницькому ідолу. З твердим серцем, уповаючи на Бога,
добре, і грішив би, не вчиняючи так; але якщо навпаки, то не будь
відкинула преподобна цю пропозицію. За це вона зазнала великих
зухвалим і не виходь за свої межі. На Арона, коли був зроблений
мук: прив'язавши її до дерева, мучителі терзали її чисте тіло
тілець, повстали спільники Кораха, Датана й Авірама (Чис. 16); то
залізними цвяхами, а потім, втомившись від мучительства, всю
що, чи не загинули вони? Кожен турбуйся про свої справи. Хто
вкриту ранами, кинули до темниці. Але Бог не залишив святу діву і
викладає неправдиве вчення, того не слухай, хоча би він був Ангел;
чудесно зцілив її тіло. Не врозумившись цим Божественним
а якщо хто викладає правдиве вчення, то дивися не на життя його, а
знаменням, кати продовжували мучити Параскеву і, вкінці, відсікли їй на слова. Ти маєш Павла, котрий навчає тебе потрібному і ділами, і
голову. Свята Параскева П’ятниця завжди мала у православного
словами. Але, скажеш, священик не дає бідним і недобре керує
народу особливу любов і шанування. Храми на честь святої
справами. Звідки це тобі відомо? Раніше, ніж дізнаєшся достовірно,
Параскеви називалися в давнину П'ятницями. Ікони святої Параскеви не засуджуй, бійся відповідальності. Багато що осуджують за
особливо шанувалися і прикрашалися нашими предками. Наші
підозрою. Наслідуй твого Господа; послухай, що Він говорить: «Зійду
іконописці зазвичай зображали мученицю суворою подвижницею,
та побачу, чи воно так насправді, чи ні, як у скаргах,що доходять до
високого росту, з сяючим вінком на голові. Ікони святої мучениці
мене, щоб знати» (Бут. 18:21). Якщо навіть ти дізнався, дослідив і
охороняють сімейне благополуччя і щастя. По церковним
бачив, і тоді чекай на Суддю, не переймай для себе права
віруванням, свята Параскева – покровителька полів і худоби. Крім
Христового; Йому належить право – судити, а не тобі; ти – останній
того, до святої Параскеви моляться за збереження худоби від смерті. раб, а не Господь; ти – вівця, тож не суди пастиря, щоби тобі не бути
Свята мучениця – цілителька людей від найважчих душевних і
покараним і через те, у чому звинувачуєш його. Але чому, скажеш,
тілесних хвороб.
мені він говорить, а сам не робить? Не сам він говорить тобі. Якщо ти
СЛОВО СВЯТОГО ОТЦЯ НАШОГО ЙОАНА ЗОЛОТОУСТОГО ПРО скоряєшся тільки йому, то не отримаєш нагороди; тобі заповідає
Христос. ...далі буде.....
ПОВАГУ ДО СВЯЩЕНСТВА
Хто шанує священика, той буде шанувати й Бога, а хто став
Святих сімох отроків, що в Ефесі – 4 - го листопада.
зневажати священика, той поступово дійде колись і до образи Бога. Відбувалося це в часи одного з найбільших мучителів християн,
«Хто вас приймає, - сказав Господь, - той Мене приймає» (Мт. 10:40); імператора-кровопивці Деція (249-251). Потоками лилася
священикам Його, сказано в іншому місці, віддавай шану (Сир. 7:29). християнська кров, у страшних муках гинули тисячі вірних, не згасали
Юдеї стали зневажати Бога через те, що зневажали Мойсея, що
вогні, на яких їх спалювали живцем, і не зменшувалося число тих,
кидали у нього камінням. Хто благоговіє перед священиком, той тим хто сміливо і радісно йшов на смерть заради свого Бога і Спасителя.
паче буде благоговіти перед Богом. Хоча би священик був
Лютий Децій прибув до міста Ефесу. Серед багатьох інших привели
нечестивий, але Бог, бачачи, що ти через благоговіння перед Ним
до нього на суд сімох юнаків із найзнаменитіших родин міста –
шануєш навіть не гідного честі, Сам віддасть тобі нагороду. Якщо
Максиміліяна, Діонисія, Ямвлиха, Мартина, Антонина, Йоана і
«хто приймає пророка, тому що він пророк, - як говорить Господь, Маркела. Вони сміливо визнали, що є християнами і що готові
той одержить пророчу нагороду» (Мт. 10:41), то, звичайно, отримає
прийняти найтяжчі муки та смерть задля Імени Христа Спасителя.
нагороду й той, хто шанує священика, слухає його і скоряється йому. Децій, дарма що лютий звір, дав їм час подумати до свого
Якщо в ділі приймання подорожніх, коли ти не знаєш, кого приймаєш повернення, він на кілька днів вирушав у дорогу і велів їх поки що

відпустити на свободу. Усі семеро юнаків сховалися в печері на горі.
Тут вони гаряче молилися до Господа Бога і готувалися до
мученицької смерти. Через кілька днів послали Ямвлиха купити
хліба. Той, прийшовши з міста, сказав їм, що Децій уже повернувся і
наказав привести їх усіх. Вони стали ще ревніше молитися до Бога, а
після молитви знеможені заснули. Децій довідався, що юнаки
переховуються в печері, і наказав вхід до печери закидати
каміннями, щоб святих мучеників заморити голодом. Двоє слуг
імператора, на ім’я Теодор і Руфин, що були християнами, за
тодішнім звичаєм потай записали на табличці з олова житія, імена і
день смерти святих мучеників, і кинули ту табличку всередину
печери, перш ніж її замурували. Минуло близько двісті років. Хрест
Христовий переміг поганство, свята віра вийшла з катакомб; на
місцях, де стояли поганські божниці, тепер возносилися прекрасні
святині. На престолі Царгорода сидів імператор Теодосій II.
Однак Христова Церква завжди змушена була вести боротьбу.
Замість поганства постали єресі; так, з аріянської єресі виникла інша,
що відкидала правду про воскресення мертвих. У 425 р. єпископом в
Ефесі був Мемнон. Гора, в якій було замуровано отроків, належала
тоді одному міщанину на ім’я Адолій. Він хотів коло гори поставити
муровану кошару для овець, і велів рубати камінь з гори. А робітники
під час праці відвалили вхід до печери, в якій спало семеро святих
братів. Брати прокинулися і стали до молитви, переконані, що спали
одну ніч. А помолившись, стали радитися, що їм робити, і вирішили
скріпити себе молитвою, а потім добровільно стати перед Децієм і
прийняти вінок мучеників. Та спочатку послали Ямвлиха купити хліба
і звідати, що діється в місті. Іде він й очам не вірить. При дорозі
стоять хрести; люди, що ідуть назустріч, якось дивно вдягнені, й усі
голосно вітають його словами: “Слава Ісусу Христу!” І місто не те, що
було: інші доми, інші вулиці, видно церкви. Що сталося? Чи Бог
чудесним способом переніс їх за ніч в іншу землю, де вільно
визнавати Христову віру? Узяв буханець хліба, заплатив срібним
грошем, а торговці оглядають гріш і дивуються, бо ж гріш той старий,
ще з давніх-давен. Збіглися люди, оглядають юнака, дивно
одягненого й нікому невідомого; дивується й він, бо ж ще вчора знав
майже кожну дитину, а нині не видно ні брата, ні батька, ні кого
знайомого – скрізь чужі люди. Повели юнака до старости міста, дали
знати і єпископові. Питає староста юнака, хто він і звідки має старі
гроші? А той відповідає, що він з Ефесу, а гроші має від свого батька,
і називає його ім’я. Та про такого чоловіка тут ніхто не чув. Одні
почали думати, що він не при тямі, інші бачили тут щось підозріле, і
вже хотіли взяти святого юнака на муки, щоб дізнатися правду. Тоді
Ямвлих запитав: “Скажіть мені, чи живе ще імператор Декій?” І
розповів їм свою і тих, що були з ним у печері, історію. Єпископ
перший зрозумів, що Бог чудесним способом показує і стверджує
тайну воскресіння мертвих; усі поспішили до печери, і там застали
шістьох юнаків, що славили Господа, а ще знайшли табличку, яку
написали Теодор і Руфин. Послали зразу листа до імператора, а той
хутко прибув подивляти силу Божу і поклонився святим мученикам,
яких Бог через стільки років пробудив до життя. А вони, ті юнаки, не
припиняли молитися і через кілька днів – здається, що через сім, –
22 жовтня (тому Христова Церква вшановує їх пам’ять також і в цей
день) заснули вічним сном. Імператор наказав зробити сім срібних
домовин і в них покласти тіла святих. Він хотів забрати їх до
Царгорода, та уві сні вони явилися йому і попросили лишити їх у
печері. Так і зробили. Святих сімох отроків почитали як на Сході, так і
на Заході: багато церковних письменників згадують про це докладно.
Західні письменники згадують, що бачили нетлінні мощі святих сімох
юнаків, одягнених у тонкі шовкові і полотняні одежі. У підніжжя гори

Пріон, поблизу Ефесу, і сьогодні показують печеру сімоx сплячих святих.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Запам’ятаймо:
А. Ісус учив нас жити і думати тільки про сьогоднішній день, бо «у
кожного дня достатньо своїх турбот». Тому перед сном важливо
зупинитися і обдумати прожитий день..., покаятися в своїх
непристойних вчинках, подякувати Богові за ті дари, які Він нам
сьогодні дав по доброті своїй. У суєті дня ми часто не помічаємо цих
великих дарів і здається, що і дякувати нам нема за що. Але
озирніться - кожному з нас багато дано від життя. Коли хтось
посміхнувся або зробив добру справу для нас - це Божий дар. І якщо
ми змогли для когось бути добрими і корисними сьогодні - це теж
милість Божа, тому що бажання робити добрі справи, можливість для
цього може дати тільки Господь. Ніколи не можна засипати в гніві або
в образі. Біблія вчить нас про це: «Хай не зайде сонце у гніві
твоєму». Ніхто не знає, скільки відпущено днів життя нам і нашим
близьким, тому бажання помиритися завтра може ніколи не
здійснитися. Випробовуйте свою совість кожного разу в кінці дня.
Якщо було щось погане - потрібно миритися і каятися, щоб не
складати каміння образ і гніву в своєму серці. Це дуже важкий
вантаж, не потрібно нести його в свій наступний день. І ще один
важливий момент у вечірній молитві - ми передоручаємо наше життя,
наш сон і наше пробудження волі Господа. За його милості ми і наші
близькі можемо прокинутися завтра і перейти в наступний день
життя. На все Його свята Воля. Ми молимося не тільки
всемогутньому Богу, а й уповаємо на захист Божої Матері і всіх
святих, адже вони наші небесні покровителі й захисники. Необхідно
також звертатися до Ангела Хранителя - з проханням оберігати нас
від спокус і не давали зійти з Божого шляху. Господи, Всемогутній
Вічний Боже, Милостивий і Людинолюбний, прости мені, будь ласка,
все, в чому згрішив перед Тобою сьогодні справою, думкою або
словом. Даруй мені спокійний і мирний сон. Пішли мені Ангела Твого,
хоронителя душі моєї, щоб він покривав мене і оберігав від усякого
зла. Дякую Тобі, Господи, за цей день і за дар спасіння Твого. Дякую
Тобі, Господи, за все, що було, за все, що є, і за все, що буде. Славу
віддаю Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Б. Один монах щиро молився, кажучи:
- Господи, ти милостивий і терплячий, так чому ж врятувати душу так
важко і чому пекло сповнене грішниками?
Він довго молився, ...задаючи Богу це питання. І ось, нарешті, явився
до нього Ангел Божий і каже:
- Підемо, я покажу тобі шляхи, якими ходять люди.
Вони вийшли з келії, і Ангел повів старця в ліс.
- Бачиш того дроворуба, який несе на собі тяжку в'язанку дров і не
хоче скинути хоч трохи для полегшення? - запитав Херувим. - Саме
так люди несуть на собі свої гріхи і не хочуть каятися.
Після Ангел показує старцю колодязь з водою і каже:
- Бачиш безумця, який черпає з криниці воду решетом? Так і люди
каються. Черпають благодать прощення, а потім знову грішать, і
благодать витікає, як вода крізь решето.
Знову показує Ангел ченцеві людину і мовить:
- Чи бачиш того, який поклав поперек коня колоду і силкується
верхом в'їхати в храм Божий, а колода в дверях застряє? Так люди
свої добрі справи творять - без смирення і в гордині, - не знаючи їм
ціни. А тепер, сам, старче, поміркуй, чи легко Богу рятувати таких
людей, узгоджуючи милість з правосуддям Своїм?

