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October 7, 2018 / Жовтень 7, 2018

Сладкопівця.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – Боже Благословення для Володимира Москалюк
та всієї Родини, зам. Родина Москалюк) - укр. мовою.

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:
мовою.
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
12:00 год. дня - Служба Божа за дітей та батьків – на двох мовах. 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.
Понеділок, 8-го Жовтня, 2018. Прп. Євфросинії.
Григорій Момот та п. Христина Момот.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Віктора,
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
зам. Лариса Атаманова. Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
Вівторок, 9-го Жовтня, 2018. Переставлення св. ап. і єв. Йоана
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
Богослова.
будь-який час.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для всіх членів
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство Св. Вервиці. Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 2- го листопада
8:00-год. вечора – Вервиця, Молитви та
2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Акафіст до Покров Преч. Діви Марії.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
Середа, 10-го Жовтня, 2018. Св. мч. Калістрата і дружини його. Прп. Ніла, – 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
основника й ігумена монастиря Криптоферратського.
неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Софії, Ольги з
християнина.
Родиною, Галини з Родиною, зам. Софія Попко.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:00 год. ранку – Благословення для Вільяма та Елейн Елук з
нагоди 50 –ї річниці Подружнього життя.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Віри, Ярослави, Ігора,
Лілії та всіх з Родини, Боже Благословення для Юлії Попович та
всіх з Родини, зам. Ярослава Смолинець та Ірина Попович) - укр.

Четвер, 11-го Жовтня, 2018.

Служба Божа для дітей і молоді сьогодні (7 – го жовтня 2018 р. о 12:00

7:00 год. вечора – 40 – й день за пок.  Юстину /Панахида/,
зам. Родина Ґалевич.
П`ятниця, 12-го Жовтня, 2018 р. Прп. Киріяна самітника.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Єви, Інни, Віталія,
Ірини, Оксани, Євгена, Надії, зам. Оксана Билашкевич
Субота, 13-го Жовтня, 2018 р. Св. свщмч. Григорія, єпископа Великої

12:00 годині дня для дітей-батьків. 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.

Прп. ісп. Харитона. Св. В'ячеслава, князя
год дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
чеського. Собор прпп. отців Печерських, що спочивають у ближніх печерах прп. Антонія.

Вірменії.

8:00 год. ранку –  Літургія за упокій / Панахида,
зам. Матері в Молитві.
6:15 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора – Вервиця, Молитви до Фатімської М. Б.
Неділя - 20-а по Зісланні Святого Духа, 14-го Жовтня, 2018 р.
Покров Пресвятої Богородиці. Св. ап. Ананії, одного з сімдесятьох. Прп. Романа

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
Нехай
Бог
поблагословить
усіх
волонтерів
та жертводавців і
Недільна Пожертва, 30 вересня, 2018 р.
винагородить
сторицею.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне 6. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
50.00 дол. від родини, будь ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
Свічки: $165, Тетрапод: $5, Кава: $110, Додаток: $20, Сівач: $160,
Вічне світло: $15, Воздвеження: $10, Пожертва: $100, Страховка: $15,
могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
Місячна пожертва на іпотеку - $650, Недільна пожертва – $1,097, Разом - $2,347.00.
7. До вашого відома: Ми обновляємо наш емайл, якщо хтось з
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
вас бажає отримувати церковний вісник по електронній почті,
дар любови для нашого храму минулої неділі 30 – го вересня 2018 р.
тоді подайте нам вашу почтову скриньку.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
8. Чому Потрібно реєструватися-Записуватися до Парафії:
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у Записатися-зареєструватися до парафії, це” виповнити картку
перепису населення”. Якщо Ви ще не вписані в церковну
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до картотеку, парафія не має офіційного доказу, що Ви члени парафії
священика.
чи громади. Якщо Ви не отримуєте жодної парафіяльної пошти, це
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці жовтні 2018 р. наші означає, що не маємо Вас у списку. Тому, тих які ще не записані,
просимо зайти до парафіяльної канцелярії і виповнити
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
реєстраційну карточку. При тій нагоді можна теж замовити
“На многая і благая літа!”
конверти призначенні на різні пожертви. Ми щиро вдячні за кожну
Новини нашої парафії:
пожертву, в якому виді вона б не була, але тим, хто не
1. Місяць Жовтень - це місяць Вервиці. Під час жовтня щодня о 8-ій використовує конверти не можемо видати посвічення, бо не маємо
год. вечора ми будемо молитися Вервицю або Молитви на Чотках ніякого доказу про їхню жертвенність.
у нашому храмі, щоб наближатися до Бога та зростати в
духовному житті. Заохочуємо усіх приєднуватися до молитви, щоб Притчі з св. Євангелія
бути як одна родина в Христі Ісусі. Якщо у вас не має можливості Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями
прийти до Церкви певного дня, тоді приєднуйтесь до молитви на будете, і пізнаєте правду
Івана 8:31-32
вервиці у ваших домівках щодня о 8-ій год. вечора. Дякуємо.
Притча про виноградник і виноградарів: "Насадив
2. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, та з капустою $6.00 виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому
за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
чавило, башту поставив, і віддав його винарям, та й пішов. Коли ж
3. Шановні парохіяни: якщо хтось з вас бажає замовити вічне
надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб
світло на тиждень , будь-ласка звертайтесь до о. Миколи або
прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного
дзвоніть до парохіяльного уряду для узгодження дати.
побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав
4. Майбутні події:
він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті
А. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
послав до них сина свого і сказав: Посоромляться сина мого. Але
21 жовтня 2018 р.Б.
винарі, як побачили сина, міркувати собі стали: Це спадкоємець;
Б. Неділя 21 жовтня 2018р. – це неділя Місійної діяльності у
світі. Конверти, які призначені для цієї збірки, знаходяться у збірках ходім, замордуймо його, і заберемо його спадщину! І, схопивши
його, вони вивели за виноградник його, та й убили. Отож, як
серед інших конвертів. Для складання більших пожертв,
прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям?
використовуйте конверти у притворі нашої церкви. Заздалегідь
Вони кажуть Йому: Злочинців погубить жорстоко, виноградника ж
вдячні Вам за Вашу щедрість.
віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому
В. Дорогі Парохіяни: Різдв’яні свята наближаються і ми щороку
готуємо пакунки до двох сиротинців в Україні. Наші кошти обмежені і своєчасно."(Матвія 21:33-41)
тому ми просимо вашої допомоги. Також висилаємо до сиротинців Притча про одіж на царське весілля
"Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був
одяг і солодощі. Хотілось щоб і тих дітей порадувати, бо і вони є
для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на
Божими дітьми, тільки нажаль в них доля не склалась такою
весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших
радісною, але ваша щедра капля пожертви чи духовна чи
матеріальна застукає до дитячого серця і принесе теплоту добра і рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним: Ось я приготував обід свій,
закололи бики й відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля! Та вони
радості. Щиро дякуємо
злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той на свій торг.
Г. Наша парафія організовує Chinese Auction 8-го Листопада
А останні, похапавши рабів його, знущалися, та й повбивали їх. І
2018-го р з 6:30 год до 11-ої год.вечора. Всі наші парохіяни
розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє
запрошені на цю довгоочікувану подію.
місто спалив. Тоді каже рабам своїм: Весілля готове, але недостойні
5. Висловлюємо нашу щиру подяку:
були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте,
а. Борисові Ходин, який через свою роботу із знанням власника
кличте їх на весілля. І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх,
компанії вже декілька років жертвує для нашого храму необхідні
салфетки, ітд, які нам так необхідні і яких нам вистарчає на цілий рік. кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната гістьми
б. п. Володимиру Семенюк за його добровільне перевезення прочан переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись,
побачив там чоловіка, в одежу весільну не вбраного, та й каже йому:
до аеропорту і назад, які прямували на прощу до Італії.
Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же
в. п. Тарасу Борикайло за його відданість до нашого Храму.
мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому ноги та руки, та
ґ. Прочанам які прийняли участь у нашій прощі до Італії і
й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів... Бо
придбали різноманітні ікони святих для наших парафіян для
багато покликаних, та вибраних мало." (Матвія 22:1-14).
почитання та прикраси нашого Храму.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
що вони приписують благодіяння собі, а не Богові. Така діяльність
Запитуємо священика:
не має благословіння Церкви. Якщо вважаєте, що вас наврочили,
• Скажіть чи обов'язково молитися на колінах? Чи можна сидіти
звернітьсядо священика й через нього ви отримаєте поміч Бога.
або стояти під час молитви (особливо дома)?
Все, що треба для спасіння, має Церква. Не потрібні заговори, є
Немає обов'язку молитися на колінах. Під час Великого Посту, та
молитва. Не треба зливати віск, є свята вода. До речі, Церква має
в окремих богослужіннях маємо молитви під час яких ми
таку книгу, як "Требник", у якому зібрано молитви на різні людські
преклоняємо коліна, але в інший час ми не маємо обов'язку
потреби. Там є молитва на освячення врожаю чи меду, на
молитись сточи на колінах. Так, що можете під час молитви
оздоровлення, є молитви для тих, що хочуть мати дітей, а не
стояти чи сидіти.
мають, для тих, що позбавлені сну... Молитва, щиро звернена до
• Чи можу я, будучи вірною УГКЦ, відбувати сповідь у римоБога, приносить зцілення. І священик ніколи не скаже, що це він
католицькій чи православній церкві?
оздоровив. Оздоровляє Бог.
Будучи вірянкою УГКЦ ви можете приступати до сповіді у римо• Поясніть будь-ласка, як правильно хреститися?
католицькій Церкві. Щодо православної Церкви, то можна але
Одні люди кажуть "Амінь" і закінчують знак хреста на
тільки у випадку, коли поблизу немає жодної католицької церкви .
лівому плечі, інші на грудях. А як правильніше?
• Чи можна приступати до Пресв. Євхаристії, якщо покута ще
В нашому обряді хрестимося тричі. Хресне знамення робимо так:
не була відмовлена. Чи можна приступати до наступної сповіді,
три перші пальці правої руки (великий, вказівний і середній) рівно
якщо ще не помолився за покуту.?
складаємо пучками разом, а два інші (безіменний і мізинець)
Коли висповідалися, то мусимо якнайшвидше виконати покуту.
пригинаємо до долоні. Так складені пальці підносимо,
Але інколи священик може надати покуту, виконання якої
прикладаємо до чола й кажемо: «В ім’я Отця», потім одразу – на
розтягується на кілька днів. Отож виконання покути не впливає
груди (живіт) і говоримо: «і Сина», за тим – на праве плече,
істотно на прийняття таїнства Євхаристії. Відносно сповіді у
промовляючи: «і Святого Духа», і накінець – на ліве плече,
цьому значенні, якщо не встигли виконати покуту, то змушені про
закінчуючи: «Амінь». Хреститися слід уважно і неквапливо,
це сказати священику на початку сповіді.
обов’язково торкаючись відповідних частин тіла правильно
• Які гріхи називають "тяжкими"?
складеними пальцями – инакше вийде не зображення хреста, а
Тяжкий гріх тягне за собою важкі наслідки. До тяжких гріхів ми,
звичайні помахи рукою, від чого, як казали святі, біси тільки
звичайно, відносимо вбивство всіх видів, шкода здоров'ю як
радіють. Недбайливо чинячи хресне знамення, ми виявляємо
своєму, так і ближньому, богохульство, заперечення правд віри,
непошану до Бога – грішимо. Цей гріх називається блюзнірством
пониження авторитету ближнього з різким висміюванням,
або святотатством. Адже на хресті вмер наш Господь Ісус
крадіжка, перелюб і різні сексуальні збочення тощо.
Христос і через хресну смерть і воскресіння дарував нам спасіння
• Чи варто приносити хліб на поминальні служби? Що Церква
– нове життя!
робить з тими хлібами, які приносять?
• Чи може жінка після пологів, коли ще поки що неохрещена
В Україні є така церковна традиція, тому варто дотримуватися.
дитина, іти до церкви на Літургію, чи взагалі виходити на
Хліб є як символічний дар для церкви. Ще у Старому Завіті
вулицю з хати, і чи можна дитину виносити на вулицю ще
бачимо зародки подібного.. Хліб забирає священик собі або ж
до хрещення?
коли є його багато роздає бідним.
З давних давен маємо добрий звичай, що на восьмий день
дитятко має бути охрещено, на сороковий день мама приходить у
Скажіть будь ласка, свою думку з приводу такої ситуації: Одна
храм і священик виконує над мамою обряд введення, читаючи
моя знайома, християнка( практикуюча, яка справді живе з
над мамою і дитиною молитву і оцерковляє дитятко. З того часу
Богом) має маленьку дитину. Нещодавно, через мережу
мама може ходити, куди забажає, а бажано в храм на Літургію. За
"вконтакті" фотографіїї малої побачила її далека знайома, яка
сорок днів мама на літургію не приходить, але й дитятко нікуди не
ж і "благословила" дитину словами "тьфу,тьфу, яка вже
носить. В останні часи, особливо в Америці священики
велика". Мама на вечір зауважила, що дитина почала часто
практикують після хрещення, зразуж читати над мамою всі
позіхати, поблідла і дуже впала температура. Вона, не вірячи в
молитви введення і оцерковлення а не чекати на 40 день.
ті вроки, просто піднесла дитину до вікна, щоб мала подихала
• Слово "хрещення" походить від грецького "baptidzo" або
свіжим повітрям - і їй справді легше стало. Я колись чула такий
"bapto", що в дослівному перекладі означає "занурюю".
вислів, що дорослих людей, які вірять у вроки - вони і
Якщо це так, тоді чому у Католицькій Церкві під час
чіпляються, а от щодо малих дітей, то це залежить, чи вірить
Хрещення не занурюють у воду, а лише поливають нею?
в те все їхня матуся. Тож якщо брати до уваги вищезгадану
Ви все правильно сказали. У Тайні Хрещення з душі змивається
ситуацію, це був просто збіг обставин, що після "тьфу,тьфу"
слід Первородного гріха, а для змивання потрібна вода, як це
дитинка прислабла? Я просто трошки заплуталася.?
започаткував Іван Христитель. У наш час також є, що при
Негативний вплив енергетики однієї людини на іншу доведений
хрещенні занурюють у воду ( по бажанні батьків) , але для
наукою, і заперечувати це було б нерозумно. В побуті це
зручності тільки обмивають, або, як ви кажете, поливають.
називають вроками. Якщо людина є віруючою, але
• Чи можна попросити Священика почитати Євангеліє над
посправжньому, яка перебуває в єдності з Богом, то це дає силу
головою особисто (від переляку і для душевного спокою)?
протистояти зовнішньому злу. Там, де є Бог, нема зла. Тож
Чи може Священик відмовити у такій просьбі?
захисту треба шукати не в амулетах, не в "зливаннях воску", а у
Можете попросити і я не відмовлю, але по закінчені також
Бога, у вищої сили. Серед тих, що знімають вроки, є також віруючі
прочитаю ще й молитву про зцілення.
люди. Вони знають про цю Божу поміч. Але їхня помилка в тому,
З кореня колючого, мов сонце красне, ружа процвіла,

і землю вірмен солодким ароматом сповнила,
і на нас спочили пахощі просвічення.
На землі явився єси цвітом сяючим,
Ізцілителю душ наших, кир Григоріє! —
Пальмо пресолодка, в Божім домі виплекана,
що плодами віри кормить отроків.
(Із канону св.Григорію Просвітителю)
Вся наша спадщина у Христі
Якщо ти у полум’ї, Він – джерело охолоджуюче;
Якщо ти поневолений гріхами, Він – твоє визволення;
Якщо ти потребуєш допомоги, Він – твоя сила;
Якщо ти боїшся смерті, Він – Життя;
Якщо ти стремиш до неба, Він – Шлях;
Якщо ти втікаєш від темряви, Він – Світло;
Якщо ти потребуєш їжі, Він – Кормитель.
св.Амвросій Медіолянський
Молитва ─ це пожива для духовного життя» (блаженна Мати
Тереза)
Що робимо, коли встаємо зранку: можемо
потягуватися, робити ранкову гімнастику, чистити зуби,
вмиватися; дехто любить подивитися у вікно яка там погода або
увімкнути телевізор, щоб подивитися як там поживають інші.
Можемо побажати комусь доброго ранку. А можемо помолитися і
подякувати Богові за прожиту ніч. Так, зупинитись на хвилю і
подякувати. Хтось скаже: запізнююсь на роботу чи навчання або я
ще маю відвести дитину дитячий садок, день тільки-но почався, а
в мене вже багато проблем, або хтось скаже, що помолиться по
дорозі чи в маршрутці. Здається, останній варіант кращий, як
нічого. Аж тут зустрічаємо знайому чи знайомого і забуваємо про
Творця, а Він чекає, можливо і не перший день. Хоче, щоб ми з ним
порозмовляли, сказали кілька щирих слів, жили з думкою про нього,
адже Він завжди поруч, на всіх наших життєвих дорогах, Він вміє
радіти і сумувати разом з нами, але найбільше хоче спілкування,
розмови у молитві, у щирій синівській відданості, з відчуттям
любові та надії впродовж кожного дня нашого життя.
Святої первомучениці і рівноапостольної Теклі – 7 жовтня
Святі отці Григорій Богослов, Григорій Ниський, Йоан Золотоустий,
згодом Амвросій, Йоан Дамаскин та інші називають святу Теклю
первомученицею, бо вона справді одна з перших постраждала за Христа
Спасителя. Житіє її знаємо з дуже давнього, що сягає ще апостольських
часів, передання. Свята Текля була дочкою дуже знатних родом і
багатих батьків в Іконії. Вона відзначалася надзвичайною красою, при
цьому була, як на той час, високо освічена і красномовна. Тож годі було
з’ясувати, що більше в ній подивляти, чи велику мудрість, чи дівочу
красу, сором’язливість і скромність. Вона була заручена з багатим,
славним і вродливим юнаком на ім’я Та мир. Коли апостол Павло
близько 47 р. по Р. Хр. прийшов до Іконії і тут, у домі Онисифора,
проповідував слово Боже, то Текля, якій тоді було дев’ятнадцять років,
одна з перших навернулася. Слухаючи навчання святого апостола про
велике щастя тих, які своє дівицтво посвятили Христу, вона цілковито
пожертвувала себе небесному Нареченому і навіть чути не хотіла про
того, кого батьки вибрали їй за чоловіка. Озлоблена мати у гніві стала її
бити і зневажати, а Тамир оскаржив святого Павла перед суддею і той
наказав замкнути апостола в в’язниці. Текля, довідавшись про це,
підкупила сторожу і її впустили до в’язниці. Вона припала до ніг
апостола, цілувала його окови і слухала його слово. На суді староста
наказав святого Павла побити і прогнати з міста, а святу Теклю став
упоминати, щоб корилася своїм батькам, бо інакше буде покарана на
смерть. Коли свята діва стала прилюдно славити християнського Бога,
то суддя за непослух наказав спалити її живцем. Текля сама з радістю
вступила у полум’я, але в ту ж хвилю впав густий дощ, погасив вогонь, а

свята діва неушкоджена і ніким не затримана вийшла з судилища і пішла
за місто, де зустріла одного з учнів апостола Павла. Той відвів її до
святого апостола, який переховувався поблизу міста. Разом зі святим
Павлом і його учнями вона пішла до Антіохії Сирійської. Староста
Олександр, побачивши Теклю, був зачарований її красою і хотів узяти її
за жінку. Коли свята діва втекла від його безсоромної напасті, цим
зганьбивши його, він наказав її схопити і передати одній знатній жінці на
ім’я Трифена, щоб умовила святу дівицю зректися Христової віри й
одружитися з Олександром. Коли прийшов день суду, Текля радо
прийняла присуд, за яким її мали кинути на розтерзання диким звірам.
Перед численним натовпом святу діву вивели без жодного одягу і
випустили на неї диких левів і тигрів, але, як каже святий Амвросій, леви
припали до її ніг, лизали їх і собою закривали її наготу. Поганський суддя
не наважився далі мучити святу дівицю і відпустив її на свободу. Текля
якийсь час жила в домі Трифени (яка стала ревною християнкою). А
коли довідалась, що апостол Павло перебуває в Мирах Ликійських,
поспішила до нього і отримала його благословення. Потім вона
повернулася до Іконії, попрощалася зі своєю матір’ю і пішла в пустельні
гори Селевкії, де провадила життя в молитвах і постах, багатьох
навернула до Христової віри і прославилася чудами. Тут вона й
померла, на дев’яностому році життя, й похована, а святий Григорій
Ниський називає Селевкію краєм святої Теклі. Гріб святої Теклі зразу ж
після її смерти став місцем паломництва, сюди приходили на молитву
прочани зі всіх сторін. Біля її мощей діялися численні чудесні
оздоровлення. Над її гробом невдовзі звели церкву, руїни якої
збереглися і донині. Близько 477 р. імператор Зенон, за молитвами і
поміччю святої Теклі, повернув собі престол, з якого прогнав його
Василиск, і в подяку за це у Селевкії Ісаврійській звів величаву церкву на
честь святої первомучениці. В Антіохії Сирійській церкву зведено на
тому місці, де безбожний Олександр мучив святу Теклю. У Царгороді під
кінець сьомого століття було три церкви, присвячені святій
первомучениці Теклі, а в одинадцятому постала ще четверта. Мощі
святої зберігаються в багатьох місцях. Голова – в катедральній церкві
міста Мілану, яку було побудовано 1386 р. з білого мармуру і
присвячено пам’яті святої Теклі. Руку святої король Арагонії Яків II у
привіз до Іспанії. Спочатку вона зберігалася в Барселоні, а потім її
урочисто перенесли до міста Тарагони.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Запам’ятаймо:
- Один Творець чоловіка і жінки. Одна земля обоє вони - один образ.
Один для них закон, одна смерть, одне воскресіння. Ми однаково
родимося: від чоловіка і жінки. Один довг діти зобов'язані віддавати
батькам (св. Григорій Богослов, Слово 37).
- Правила чернечого життя зобов'язують однаково ченців і черниць.
Однак, у житті інокинь треба більшої й докладнішої обережності і
скромності, також треба більшого убожества, мовчання, послуху й
сестрінної любові. Треба більшої уваги у виходженні з монастиря і в
розмовах, взаємної зичливості, уникання всякої особливої приязні та
любові. В усіх тих справах монахиня повинна більше утверджуватися (св.
Василій Великий, А.Б. 5).

- Щоб бути добрими провідниками і сповідниками, треба зберігати
безперервний зв'язок з наукою богослов'я та з її поступом, з неї черпати
поживу для інтелектуального життя і для душпастирської праці. Цього
вчить нас не тільки теорія духовного життя, але й кожноденний досвід.
Нам треба безнастанно читати богословські книжки та поглиблювати й
розширяти богословське знання, а крім цього часто заглядати до
морального богослов'я для розв'язки трудніших випадків. Без цього ми
можемо вчинити великі і тривалі шкоди душам у тайні св. Покаяння
(митр. Андрей Шептицький, Слово під час Архієпархіального собору, 1941).

