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8:00 год. вечора – Розпочинається Молебень до ГНІХ.
8:15 год. вечора до 10:45 вечора – Молитви до Св. Антонія

Неділя - ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ, 27-го Падевського, Вечірні молитви і розважання, Вервиця: Акафіст чи
Травня, 2018р. Св. мч. Ісидора.
Молебень на закінчення молитов (зам. Матері в Молитві) – на
Глас 6: Апостол: Діяння 2:1 – 11 / Євангеліє: Івана 7: 37– 52, 8:12.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:30 год. ранку – Подячна Служба Божа Служитель
Первосвящений Владика Павло Хомницький
Ювілей 20–ліття Священства о. Олвіяна Миколи Попович

(Боже Благословення для Михайла Шафранського та
його Родини, зам. Марія Шафранська) - укр. мовою.
Замітка: Вічне світло: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Благословення для о. Олвіяна Миколи Попович та всієї
Родини Попович, зам. Наталія Попович
Увага: Цей тиждень Загальниця.

Українській мові.

Субота, 2-го Червня, 2018 р. Віддання П’ятдесятниці. Св. мч. Талалея.
9:15 год. ранку – Служба Божа за учнів Української Суботньої Школи
(закінчення шкільного року)
6:00 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора –  Богдан Шафранський/ Панахида,

зам. панство Роко Лука

Неділя - 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих, 3-го Червня,

2018р. Свв. великих царів і рівноап. Константина й Олени.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Михайла та Марії
Понеділок Святого Духа, 28-го Травня, 2018. Прп. Пахомія Великого. Шафранських, зам. Родина Шафранських) - укр. мовою.
12:00 год. – Літургія для дітей та Перше Урочисте Причастя – на
Увага: Цивільне свято. День Пам’яті героїв.
8:45 год. ранку -  Панахида в пам’ять героїв
9:00 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.
7:00 год. вечора – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.
Увага: Маївка - Молебень до Матері Божої ( служиться о 8 – ій год. вечора

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 з 1:30 – 2:15год; (9-11 р.) 2:15
кожного дня місяця травня крім Неділь)
3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Вівторок, 29-го Травня, 2018. Прп. Теодора Освященного, учня св. Пахомія. –Уроки
Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої п’ятниці місяця,
7:00 год. вечора –  Ярослав Попович (5–а Річниця),
уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У
зам. Надія Попович
випадку необхідності, звертатися у будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Середа, 30-го Травня, 2018. Св. ап. Андроніка і тих, що з ним.
в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го червня 2018 р. і розпочнеться о
9:00 год. ранку – За здоров’я Кончетта Скотто, зам. Петро Томео “Матері
8:15 годині вечора.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 – 2:00 год).
7:00-год. вечора – Акафіст до Преч. Діви Марії, Прославленої у
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі та свята до
«Погінській Чудотворній Іконі »
Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (3 – го червня 2018 р о 12:00 год дня) в першу неділю місяця
8:15-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітей-батьків. Також пригадую всім,
Четвер, 31-го Травня, 2018. Св. мч. Теодота, що в Анкарі. Свв. мчч. Петра, що 3-го Червня буде Перше Урочисте Св. Причастя о 12-й год. обіда. Шановні батьки не
забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Діонисія і тих, що з ними. Свв. семи дів.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до 12:00 год кожної п’ятниці.
9:00 год. ранку –  Джорджіяна Сміт, зам. Родина Сміт
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family Ukrainian Catholic
Church) у вашому заповіті!
7:00 год. вечора – ( друга Св. Літургія) -  Богдан
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
Шафранський/ Панахида, зам. Родина Шафранських
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
8:00 год. вечора – Закінчення Молебня до Матері Божої
з вами!
П`ятниця, 1-го Червня, 2018 р. Св. свщмч. Патрикія, єп. Пруського і тих, що з ним. зустрічі
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх членів
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство

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
Г.
всім
парафіянам,
що
прилучилися
до другої збірки минулої неділі
Недільна Пожертва, 20 травня, 2018 р.
(на
прибирання
церкви
та
покриття
витрат
кошення трави). Було
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
зібрано
$235.00.
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
Ґ. всім вам за вашу щедру участь у багаторазових необхідних
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
роботах при житі нашого храму. Ви добровільно прилучаєтесь і
Свічки: $215, Вічне світло: $20, Вознесіння: $65, Страховка: $40, Кава: $165,
Зіслання Св. Духа: $740, День матері - $40, Бідних: $10, Друга збірка: $235,
допомагаєте у додаткових витратах церкви і похвально, що бажаєте
Місячна пожертва на іпотеку - $175, Недільна пожертва – $527, Разом - $2,232.
залишитись анонімними.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
Д. Панству Кубарич, які цього року прилучились і ревно доглядають
дар любови для нашого храму минулих неділь 20 – го травня* 2018 р.
біля церкви за нашими квітами, а особливо кущами троянд, які так
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
гарно нас любують. Докупили квіти, щоб прикрасити вхід до нашої
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у церкви а одночасно заощадили додаткових витрат для нашого
храму.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до Е. п. Г. Подолській, п. Н. Москалюк, п. І. Ерета, п. Н. Попович та п. Л.
священика.
Атаманов, які минулого тижня декілька вечорів прикрашали наш зал
---------------------------------------------------------------------------------------до сьогоднішнього святкування.
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці травні та червні 2018
Є. жінкам з Сестринства Апостольства Молитви, а особливо
р. наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
п. С. Мотекю, п. Б. Фромел та п. Якові Фромел, які минулого
“На Многая і Благая літа!”
четверга спекли солодке для нашого фестивалю, дякуємо за їхню
Новини нашої парафії:
ревну працю для нашого храму.
1. Місяць Червень - це місяць присвячений Серцю Христовому.
Ж. П. Ненсі Баранська, яка придбала за власні кошти і пожертвувала
Молебень чи Акафіст служитиметься щодня протягом червня крім
два великі ведра по 10 фунтів маку та варення для випічки
неділі о 8-ій год. вечора. Просимо всіх парохіян до участі у цих
завиванців для потреб нашого соціально життя при нашому храмі.
Відправах. Будь ласка знайдіть час, щоб нам всім разом зустрітися З. п. І. Захарюк, який знайшов час і добровільно прийшов і допоміг
на Молебні. Дорогі парохіяни, Молебень це ніщо інше, як
виконати необхідну працю у нашому парафіальному домі.
додаткова наша молитва. Невжеж ми не потребуємо Бога у
К. Матерям в Молитві при нашому храмі, які пожертвували 300 дол. ,
нашому житті, так сильно занурились у власне життя, що
щоб придбати летюшки з поясненнням для розвитку і знанням наших
нам бракує часу і не допускаємо Бога в наше життя.
вірян у духовному та літургічному житі. Нехай Бог Поблагословить
Додаткова молитва додає нам сили у боротьбі з нашими
усіх волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
спокусами та впадком у гріх. Будь ласка знайдіть час і
6. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром
приходьте до храму на молитву Молебня чи Акафіста.
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
2. Пригадуємо, що в Понеділок, 28-го Травня 2018 р. випадає державне 7. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
свято “Memorial Day”, просимо пригадати у ваших молитвах всіх
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
померлих героїв нашої держави, а також маємо можливість помолитися звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
за всіх о 8:45 зранку на Панахиді у нашому храмі.
листопадового “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
3. Пригадуємо, що місяць травень присвячений Пресвятій
8 Дорогі парафіяни: Якщо хтось з вас бажає, щоб о. Микола
Богородиці. Кожного дня місяця травня, окрім неділі, о 8:00-ій годині відслужив панахиду на цвинтарі за померлих з ваших родин,
вечорa служитиметься Молебень або Акафіст. Заохочуємо всіх до просимо телефонувати до парафіяльного дому до 29 травня, 2018 р.
участі у цих набоженствах.
включно.
4. Майбутні події: а. Прибирання церкви: Наступна добровільна
9. Вітаємо Родину Соріано, які знайшли себе частиною у житі
збірка відбудеться в неділю, 17 червня 2018 р.Б.
нашої громади навіть змінили свій обряд з латинського до східнього
б. Наша парохія організовує 9-го та 10-го Червня 2018 р. 2-ий
Візантійського за Благословенням Єпископів. Нехай Господь
Український Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
допоможе їм у житті, а особливо при нашому храмі, щоб ступали
інформація прилучена до нашого вісникa.
дорогою правди, яка веде до спасіння душі і вічного житя.
в. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
10. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними храмами
понеділок, 4 червня ц. р. о 7:15 год. вечора. Запрошуються всі
Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року. Приєднайтеся до
нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Святих» «В
парафіяни, які бажають брати більш активну участь у житті своєї
СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не до
парафії. Обговорюватиметься також підготовка до цьогорічного
однієї поїздки, а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди.
Парафіяльного фестивалю.
За додатковою інформацією звертайтеся до о. Пароха.
5. Висловлюємо нашу щиру подяку:
До вашої уваги: Як часто у наші дні чути, що не обов'язково для того, щоб
А. Родинi з нашої парохії (бажає залишитись як анонімний
вірити у Бога і спастись, ходити у Церкву. Можна і вдома молитися, можна
жертводавець), яка пожертвувала 4,500 дол. для проекту цього року. самому собі, без проводу духовних провідників, в душі вірити у Бога.
(виготовлення нового престола у нашому храмі).
Це великий самообман. Так як неможливо руками викопати рів для того, щоб
Б. п. Надії Русо, яка цього року багаторазово добровільно прилучила прокласти усі комунікації до свого будинку — світло, газ — так неможливо
самому, без опіки Церкви, забезпечити достатньо Благодать Божу для спасіння
свої зусилля у прибирані в залі після суботніх обідів, а також
своєї душі. Так як для прокладання комунікацій існує спеціальна техніка і не
старалась помити та дезінфекціювати всі стіни у нашому
реально зробити це руками, так і для спасіння людської душі Господь дав
парафіальному центрі і цим захоронити наших дітей від будь яких
Церкву і нереально досягнути великої досконалості поза нею. "Хочеш спастись?
небезпек.
Перебувай у Церкві і вона не зрадить тебе. Церква — це огорожа: якщо ти в
В. п-ву Славомиру і Олені Саміло, котрі минулого тижня прилучили середині її, то тебе не схопить вовк, а якщо вийшов, то будеш схоплений
свої зусилля і працю та змінили обруси у нашому храмі до
звірами. Не втікай від Церкви. Немає нічого у світі сильнішого
від неї. Вона — твоя надія. В ній твоє спасіння (святий Іван Золотоустий).
Зелених Свят минулого тижня.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Божественна Літургія: ..продовження з попереднього вісника.... *”Господи Ісусе, Сину Божий, Помилуй грішного (у) (ім’я ворога),
Літургія вірних. Причастя
без числа згрішив (ла) він (вона), Господи, прости його (її)”
Приймаючи причастя вірний стоїть перед чашею схрестивши руки Можна додати слова від себе, дивлячись на свічку:
на грудях (права рука зверху). Хреститися біля чаші ні до, ні після “Я йому (їй) все прощаю і бажаю добра, щастя і здоров’я”
причастя не можна (це треба зробити раніше, щоб бува
*Або ж звертаємося в молитві до того святого, хто на іконі зі
необережно не штовхнути Святої Чаші). Причастившись – одразу, словами: “Святий угодниче Божий (ім’я святого), моли Бога про
не цілуючи ікон, відходимо до запивки – спеціального столика, де грішній(м) (ім’я, за кого просите)”.
нам дадуть келих з “теплотою” (теплою водою, розбавленою
*Якщо до Богородиці звертаємося:
червоним виноградним вином, яку вживають причасники після
“Пресвята Богородице, спаси (ім’я, за кого просите)!”
причащання, щоб рештки спожитих Святих Дарів не залишалися у *Якщо ставимо 1 свічку за всіх ворогів святому:
роті) та антидор (грецькою – “замість дару” ). Після запивки вже “Преподобний св. (ім’я), моли Бога про рабів Божих (ім’я1,
можна цілувати як хрест, так і ікони, бо на губах більше немає
ім’я2…)”
залишків Крові Христової.
5. Прочитавши молитву, побудьте поряд з тим, про кого
Антидор – це часточки тієї просфори, з якої приготовлений був
молилися. Згадайте їхні обличчя, мову… Не соромтеся сліз, якщо
Агнець, з додаванням і інших просфор. Антидор роздається
всплакнулось. Головне, пробачте всім, хто вам насолив.
замість святих Дарів тим прихожанам, які в цей день не
6. Якщо ви звершили молитву, не поспішаючи, перехрестившись і
причащалися. Справа у тому, що в давні часи християнства
поклонившись, можна ставити також іншу свічку або ж акуратно
зазвичай причащалися усі присутні на Літургії, але згодом багато відійдіть в зручне для вас місце.
віруючих почали виявляти бажання бути присутніми при
Вороги – ті, хто нас не люблять, ненавидять, ті хто нам постійно
звершенні Літургії і молитися, але не прилучатися до Причастя
шкодить, або ті, з ким ми хочемо помиритися. В інших випадках,
кожного разу. Отці й вчителі Церкви, зглянувшись на немічність
краще “поганих людей”, якщо ви відчуваєте, обходити стороною і
людську, дозволили бути присутніми на Літургії і без святого
не провокувати конфлікти, намагатися не реагувати.
причащання, але замість святих Дарів стали роздавати антидор. І пам’ятайте: “моліться про інших і вам воздасться” – так коротко
Після причастя священик та диякон входять у вівтар і ставлять
можна охарактеризувати висловлювання та повчання святих
Святощі на престіл. Диякон згортає з дискоса до чаші часточки,
отців Церкви всіх часів. Це ж відноситься до недоброзичливців і
які були вийняті з просфор на Проскомидії, щоб вони з’єдналися з ворогів наших: “моліться за тих, які гонять вас”, сказав Ісус
Тілом і Кров’ю Ісуса Христа, через що всі члени Церкви – живі і
Христос (Мт, 5.44).
померлі, які згадувались на Проскомидії, символічно з’єднуються Коли за ворогів ставити свічки в храмі для захисту? Є звичай
з Самим Христом і Його Пречистою Кров’ю омиваються від гріхів. ставить свічки за ворогів 3 дні підряд, або – 3 дні через 3 дні (або
Саме у цьому й полягає сила виймання часточок за здоров’я та
через 7 днів 3 тижні підряд та ін), або ж – коли ходять в храм, час
упокій. Поблагословивши народ ієрей востаннє виносить Чашу, і від часу. А ще рекомендують – у 1 день в 3-х храмах… Все
всі схиляються перед нею. Святі Дари ставлять на жертівник, і
залежить від вашого бажання. Але пам’ятайте, поставити свічку
звучить подячна єктенія.
за ворога – це не магія і не “інструмент проти ворога”, це лише
“З миром (у спокої) вийдімо!” – виголошує священик. Літургія
ваше щире бажання повернути ворога (зазвичай, хто
завершується. Ієрей читає перед амвоном (середня частина
внецерковний) до Господа Бога або ж благословити його на
солеї перед Царськими воротами, призначена для виголошування добрудію по відношенню вас.
проповідей) останню, так звану заамвонну молитву, і звершує
"Не може мати Бога за Батька той, хто Церкву не має за
відпуст – загальне благословення. Вірні підходять до священика
матір" (святий Кипріян).
для цілування хреста...
З моменту приходу Спасителя на світ, починається будова
Як ставити свічки у церкві: за себе, рідних, ворогів…
Царства Божого серед людей. Ангели в Вифлеємі сповіщають:
…продовження з попереднього вісника…….
"Слава во вишніх Богу, а на землі мир людям доброї волі". І
Прочитавши молитву, побудьте поряд з тим, про кого молилися. здається, що Царство Боже мало би бути найспокійнішим
Згадайте їхні обличчя, мову… Не соромтеся сліз, якщо
царством, де б людина могла знайти мир і заспокоєння.
всплакнулось.Якщо ви звершили молитву, не поспішаючи,
Але, на жаль, не так є. Бо з приходом Спасителя у світ не спить і
перехрестившись і поклонившись, можна ставити також іншу або відвічний ворог Божий — диявол. Він теж хоче заснувати своє
ж акуратно відійдіть в зручне для вас місце.
царство — царство диявола. Він починає свою боротьбу відразу.
За себе і близьких свічки ставимо завжди, коли приходимо в храм Ще не стихли співи Ангелів над Вертепом, а вже диявол в образі
або ж за бажанням чи є необхідність.
Ірода вчиняє різню проти немовлят, силуючись знищити Сина
Як ставити свічки у церкві за ворогів:
Божого, а з ним і Боже царство. Але і тут диявол прорахувався.
1. Підійшовши до ікони, що вам по духу (краще якщо це буде св.
Коли Христос готується до Науки Ізраїля, приступає до нього
Микола – він любить ваших ворогів), 2 рази хрестимося.
спокусник і пропонує йому всі царства світу лише тільки б не
2. Запалюємо свічку від лампадки (слідкуйте, щоб віск не капав
починав своєю наукою Будови Царства Божого. Коли ж і тут не
туди) або від чужих свічок.
вдається дияволові перемогти Христа, він за всяку ціну
3. Ставимо свічку у вільне місце і закріплюємо її так, щоб не
старається знищити його. Закаменілими творить серця фарисеїв і
впала і не доторкалася з іншою поруч свічкою.
книжників, своїми підшептами озлоблює їхні серця, так що науки
4. Ставлячи свічку за здоров’я ворогів, промовляємо такі слова,
Божої не приймають. Врешті, здається, пекло тріумфує: Сина
що по духу:
Божого розп'ято на хресті, всі учні порозбіглися хто куди, навіть ті,

що мали стати фундаментом Царства Божого, зрадили. На оклик
Ісуса, "Боже мій, Боже, чому ти мене покинув", Бог Отець не
відізвався з Неба. Але марна була втіха пекла. Бо коли Ісус
схилив голову додолу, побачив що він не сам, що його справа не
марна. Бо ось під хрестом стоять найвірніші його послідовники, ті,
на кого можна розраховувати в тяжку хвилину. А стояли там його
Мати — Марія, кілька жінок і улюблений учень святий Йоан. Що ж
то за Царство Боже, що його диявол так старався, і далі
старається знищити? А Царством тим є Церква Христова. Бо в
Церкві залишився Христос повіки, мимо того що помер на хресті,
воскрес і вознісся на Небо. В Церкві Христос у Пресвятій
Євхаристії, далі успішно воює проти диявола і його планів,
навчаючи і освячуючи людей. Добре це розуміє диявол. Він в
Церкві бачить для себе велику небезпеку, а тому за всяку ціну
старається її знищити. Він нищить її тим, що різними способами
старається відтягнути від неї щораз то більше людей. Але якби не
старався диявол знищити Церкву, він не зможе цього зробити. "Бо
ворота пекельні не переможуть її" — так заповів сам Христос. А
навіть якби і всі покинули Церкву, то все ж таки при Христі
залишаться найвірніші її діти, а разом з ними і Мати його Свята
Пречиста Діва Марія, буде це так, як і тоді, коли при Хресті стояла
Мати його Марія, улюблений учень — Йоан, і з ними побожні
жінки. Діялося так тоді при Христі, діється це так само і зараз, і
діятися буде так аж до кінця світу. Бо там, де Христос — там його
Церква, а де його Церква — там і його Пречиста Мати. Пресвята
Богородиця і церква Христова є разом нерозлучні. Побожні жінки і
улюблений учень, ідучи разом з Марією, дійшли до кінця і в
найтяжчій хвилині не покинули свого Спасителя. А сталося це
завдяки тій же Богородиці Пречистій Діві Марії. Отже, хто разом із
Пречистою Дівою Марією буде іти через своє життя, той ніколи не
покине Спасителя, а з ним і Церкву його святу, хоч би в яких
тяжких обставинах вона не знаходилася. І це також добре розуміє
диявол. Побачивши, що Христос переміг смерть і гріх, побачивши,
що Пречиста Діва стала матір'ю Церкви, він і проти неї почав
запеклу боротьбу. Вже від початку християнства спокусник
підкидає людству різні єресі, такі як єресь Арія, Несторія,
Македонія та ін. А тими єресями в різний спосіб старається
відірвати Пречисту Діву від Бога і від Церкви, піддаючи сумніву
віру в її Бого-материнство та непорочність. А в XV столітті,
сумнозвісна реформація Лютера, відки-даючи віру в Богородицю,
відкинула також і віру в Божество Ісуса Христа і його Святі Тайни.
І в нинішніх часах маємо багато послідовників диявола, які
стараються знищити Церкву Христову, відкидаючи набожність до
Пресв'ятої Богородиці. Це в першу чергу новітня сатанинська
організація Свідків Єгови, що плюгавить ім'я Богородиці, малюючи
на сторінках Вартової Башти пекла, Богородицю поряд із
поганськими ідолами. Але ж, Дорогі в Христі, там, де Пречиста
Діва Марія — там Церква, а де Церква — там спасіння. І можна
легко прослідкувати з історії Церкви, що ті секти, які відреклися
Богородиці, цілковито втратили віру в Бога. А їхні церкви
перестали бути церквами, а зробилися домами чи клубами за
філософськими інтересами. Пречиста Діва і Церква нерозривні.
Хто любить Марію — любить Церкву. Хто наслідує її чесноти —
будує Церкву в трудних хвилинах. А хто любить Церкву, будує її
своїм побожним життям, молиться за неї, того і Пречиста Діва не
опустить із своєї опіки. Не може бути добрим християнином той,
хто не має набожності до Пречистої Діви Марії. Бо Марія є матір'ю

християнства. Тому то Літургія церковна, поряд із возвеличенням і
Славою, віддає велику честь Божій Матері: "Пресвяту, Пречисту,
Преблагословенну, Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву
Марію з усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного і все
життя наше Христу Богові віддаймо" — співаємо кожного разу в
Святій Літургії. А в найважливішому моменті Святої Літургії
згадуємо: "Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну
Славну Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію".
І кожну нашу молитву закінчуємо з надією на поміч і заступництво
Богородиці: "Христос істиний Бог наш, молитвами Пречистої своєї
Матері помилує і спасе нас як благий і чоловіколюбець".
Дорогі в Христі! Якщо хочемо бути правдивими дітьми Марії,
любімо свою Церкву Святу, якої вона є матір'ю. Плекаймо велику
набожність до неї, а в тяжких хвилинах прибігаймо завжди під її
покров. Жертвуймо також свої молитви до неї за цілу Церкву і за
тих, хто не хоче ходити до церкви. А в тім нехай поможе нам Божа
Мати. Амінь.
ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ.
“Ми виділи світло істинне, ми прийняли Духа небесного,
ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємося,
Вона бо спасла нас” (Стиховна вечірні П’ятдесятниці).
Світлий празник Пасхи завершується не менш світлим і великим
празником Святої П’ятдесятниці. Після Христового Різдва і
Воскресення цей празник належить до найбільших празників нашого
церковного року. Зіслання Святого Духа — це наче вінець і печать на
справі спасення людського роду, що здійснив Божий Син. У дні
святої П’ятдесятниці сам Святий Дух помазує апостолів на
проповідників Христового Благовістя. У дні Зіслання Святого Духа
зароджується і починає діяти Христова Церква. Святий Дух її
провадить, просвічує, освячує і зберігає на дорозі правди.
“Звершивши діло, — каже Другий Ватиканський Собор, — що його
Отець доручив Синові звершити на землі, в дні П’ятдесятниці
післаний був Святий Дух, щоб постійно освячував Церкву й так, щоб
віруючі через Христа в одному Дусі мали доступ до Отця… Дух
перебуває в Церкві і в серцях вірних, немов у храмі, в них молиться
та дає свідчення усиновлення дітей… Силою Євангелія омолоджує
Церкву та постійно її оновлює і провадить до повної злуки з
Обручником” (Догматична Конституція про Церкву, § 4). Празник
святої П’ятдесятниці заслуговує на особливу увагу з огляду на свою
історію, свої богослуження та своє значення.
СТАРОЗАВІТНЯ П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
Жидівський народ ще здавна щорічно святкував три великі празники:
празник Пасхи, празник П’ятдесятниці і празник Кучок. У книзі Виходу
сказано: “Тричі на рік святкуватимете празники на мою честь. Ти
пильнуватимеш свята опрісноків… Ти пильнуватимеш також свята
жнив, перших плодів праці твоєї, того, що сієш у полі, і свята зборів,
під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою” (23, 14-16).
Свою назву має празник від того, що це був 50 день після празника
Пасхи, а також 50 день від початку жнив. Первісно П’ятдесятниця —
це було свято жнив і подяки. Того дня приходила до Єрусалима
велика кількість євреїв з усіх-усюд, навіть з далеких країв, щоб
подякувати Богові за земні плоди та скласти з них у храмі свою
жертву. Пізніше до празника П’ятдесятниці, як свята жнив, долучився
ще й історичний мотив: річниця надання Божого Закону на горі Синай
50-го дня після виходу з Єгипту.
ХРИСТИЯНСЬКА П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
Апостоли й перші християни як празник Пасхи, так і празник
П’ятдесятниці перейняли від Старого Завіту й залишили його назву,

але надали йому цілком иншого змісту і значення, бо і для них це був
50 день після Пасхи. Головний мотив святкування П’ятдесятниці для
новозавітньої Церкви — це подія зіслання Святого Духа на апостолів.
Звідси цей празник має ще инші назви. День Зіслання Святого Духа,
або День Святої Тройці.
Зіслання Святого Духа для первісної християнської Церкви було
такою радісною, урочистою й важливою подією, що цей празник
прирівнювався до празника Пасхи і Христового Різдва. Святкування
цього празника, подібно як і празника Пасхи, з часом продовжується
на цілий тиждень, який також набуває привілей загальниці. У
третьому столітті цей празник стає загальновизнаним. Службу в його
честь уклали у VIII столітті святий Йоан Дамаскин і святий Косма
Маюмський. Зміст богослужень цього дня повний радости і прослави
Святого Духа і Святої Тройці. “Прийдіте, люди, триіпостасному
Божеству поклонімся, Синові в Отці зі Святим Духом; бо Отець
безлітньо родить Сина, співвічного і співпрестольного, і Дух Святий
був в Отці, що прославляється з Сином, єдина сила, єдине єство,
єдине Божество. Йому поклоняючися, всі говоримо: Святий Боже, що
все вчинив через Сина, за співдіянням Святого Духа; святий кріпкий,
через якого ми Отця пізнали, і Дух Святий прийшов на світ; святий
безсмертний, утішальний Душе, що ізходиш від Отця і в Сині
пробуваєш, Тройце свята, слава Тобі”. На хвалитних стихирах утрені
славимо Святого Духа: “Дух Святий завжди був, є і буде. Він без
початку і без кінця, рівносущний з Отцем і Сином. Він життя й
оживляє, світло й давець світла, предобрий і джерело добра… “. З
богослужби П’ятдесятниці прийшла до наших щоденних молитов
добре знана молитва до Святого Духа: “Царю небесний… “. Ця
молитва починає кожне наше богослуження.
Старозавітня Церква мала звичай у дні П’ятдесятниці долівку своїх
домів і божниць вкривати свіжою травою, а доми й божниці
замаювати гілками дерев і квітами на знак, що в той час, коли був
наданий Божий Закон, уся природа стояла в зелені. Треба сказати,
що й апостоли, зберігаючи цей звичай, і свою горницю замаїли
зеленню і квітами. Цей звичай перейшов і до новозавітньої Церкви.
Звідси ще одна назва П’ятдесятниці: Зелені свята. Квіти й зелень
дерев є ознакою життя, тож стали символом життєдайного Святого
Духа. Як природа навесні оновляються зеленню і квітами, так і свята
Церква та її вірні оновлюються силою Святого Духа. У понеділок
після празника П’ятдесятниці наша Церква святкує празник Святого
Духа. Це через те, що Східна Церква з давніх-давен мала звичай
наступного дня після великого празника віддавати честь тим особам,
які відігравали головну роль у дні празника. День Святої
П’ятдесятниці святкує саму подію зіслання Святого Духа на
апостолів, а понеділок призначений на віддання особливої чести
Святому Духові як третій Божій Особі. Про це Синаксар понеділка так
каже: “У цей день, в понеділок П’ятдесятниці, празнуємо того
всесвятого й животворного і всесильного Духа, єдиного з Тройці
Бога, єдиногідного, єдиносущного і єдинославного Отцю і Синові…
Задля почести для всесвятого Духа порішили божественні Отці, щоб
осібно і в цій П’ятдесятниці мати празник для Того, хто все добро
спричинив”. Замойський і Львівський Синоди, згадуючи наші
празники, називають цей день празником Святої Тройці. Устав о.
Дольницького називає цей день тільки понеділком Святого Духа та
каже, що в понеділок береться уся служба празника (тобто Зіслання
Святого Духа), а на Літургії якщо долучається і служба Святої
Тройці… як вважаємо. Латинська Церква від середньовіччя святкує
празник Святої Тройці восьмого дня після Зіслання Святого Духа,
тобто в нашу неділю Всіх святих. Князь Максиміліян у своїх Викладах
про східні Літургії каже, що “українці-католики (русини), наслідуючи

римську Церкву, святкують свято Святої Тройці в понеділок
П’ятдесятниці” (с. 99). Насправді, сам день П’ятдесятниці є
справжнім празником Святої Тройці, як це видно з назви та змісту
богослужень того дня. На окрему увагу заслуговує вечірня понеділка,
яка звичайно правиться не в неділю увечері, але відразу після святої
Літургії близько полудня в сам день П’ятдесятниці. Вечірню
поєднують з Літургією для того, — пояснює о. Дольницький, — щоб
усі присутні на Літургії могли взяти участь у коліноприклонних
молитвах. Ця вечірня відзначається тим, що, крім инших молитов,
має три довші покутного змісту молитви, які уклав святий Василій
Великий († 379). Візантійський каноніст Матей Властар (XIV ст.) у
своєму Номоканоні покликується на святого Василія Великого, який
вимагав, щоб ті молитви проказувати на колінах задля великої
пошани до Святого Духа.
ЗНАЧЕННЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА
Подія Зіслання Святого Духа мала дуже велике значення для
апостолів і перших християн. Вона і зараз має те саме значення і
для усієї Христової Церкви. Святий Йоан Золотоустий у проповіді
на празник П’ятдесятниці каже: “Преласкавий Бог сьогодні
наділив нас великими дарами, що їх тяжко словами висказати.
Тому всі разом радіймо й, радіючи, славімо нашого Бога… Бо що
з того, питаюся, що належить до нашого спасення, не було нам
дане через Святого Духа? Він нас звільнив з неволі, покликав до
свободи, нас всиновив. З цього джерела (тобто Святого Духа)
випливають пророцтва, благодать зцілення і все те від нього, чим
Церква звикла прикрашуватися”. На стихирах великої вечірні
П’ятдесятниці читаємо: “Все подає Святий Дух. Він виливає
пророцтва, вдосконалює священиків, невчених навчив мудрости,
рибаків явив богословами, об’єднує увесь збір церковний.
Утішителю, єдиносущний і співпрестольний Отцю і Синові, слава
Тобі”. “Через Святого Духа, — каже святий Василій Великий, —
відбувається повернення до раю, піднесення до небесного
царства, привернення синівства. Через Нього можемо Бога звати
Вітцем, можемо стати учасниками благодаті Ісуса Христа, зватися
дітьми світла, брати участь у вічній прославі… ” (Про Святого
Духа, гл. 15). Святий Дух надав апостолам дар мови, дар
розуміння святого Писання і дар мужности у проповідуванні і
визнаванні святої віри. “У день П’ятдесятниці, — каже Другий
Ватиканський Собор, — зійшов [Святий Дух] на учнів, щоб
перебувати з ними повіки. Тоді Церква об’явила себе
привселюдно серед народу, проповідь і поширення Євангелія
взяли початок між народами, і на кінець Церква Нового Завіту
стала прообразом об’єднання всіх народів у вселенськості віри,
яка промовляє всіма мовами… ” (Декрет про місійну діяльність
Церкви, § 4). Дари Святого Духа справді великі й щедрі. Про них
святий апостол Павло каже: “Плід Духа: любов, радість, мир,
довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість”
(Гал. 5, 22-23). Святий Дух зійшов і на нас у таїнстві
миропомазання зі своїми дарами й помазав нас на Христових
борців, а наше тіло зробив своїм храмом. Про цю велику правду
пригадує нам святий апостол Павло й наставляє нас, щоб ми так
жили: “Хіба ж не знаєте, — каже він, — що ваше тіло — храм
Святого Духа, який живе у вас? Його ж маєте від Бога, тож уже не
належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною!” (1 Кор. 6,
19-20).
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд”

