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Неділя, 4-го Лютого, 2018р. Неділя про блудного сина. Св. ап.
Тимотея. Св. прпмч. Атанасія Перського.
Глас 2: Апостол: I до Коринтян 6:12 - 20. / Євангеліє: Лука 15:11 – 32.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Подяка Богові за всі ласки для Михайла
Шафранського та всієї Родини, Боже Благословення для Андрія,
Галини та Олега Мир, зам. Родина Шафранських та Родина
Мир) - укр. мовою.
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Покійної  Ґлорії Толопки, зам. Наталія Попович з Родиною.
Понеділок, 5-го Лютого, 2018. Св. свщмч. Климента, єп. Анкирського. Св. мч.
Агатангела.

9:00 год. ранку – 9-й день за пок.  Ґлорію Толопка,
зам. Родина Саміло
Вівторок, 6-го Лютого, 2018. Прп. Ксенії Римлянки.
9:00 год. ранку – (Спеціальна Інтенція) – За здоров’я Мирона та Марії,
зам. Родина
Середа, 7-го Лютого, 2018. Св. Григорія Богослова, архиєп.
Царгородського.

9:00 год. ранку –  Ярослав,  Катерина,  Михайло,

зам. Катерина Плішак

Четвер, 8-го Лютого, 2018. Прп. Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх
Аркадія та Йоана.

9:00 год. ранку – (Спеціальна Інтенція) – За здоров’я Мирона та Марії,
зам. Родина
П`ятниця, 9-го Лютого, 2018 р. Перенесення чесних мощів св. Йоана
Золотоустого.

7:00 год. вечора – Служба Божа (Спеціальна інтенція),
зам. Матері в Молитві.
Субота заупокійна, 10-го Лютого, 2018 р. Прп. Єфрема Сирина.
8:00 год. ранку -  За померлих (спеціальна

інтенція), зам. Матері в Молитві
5:15 год. після обіда – (Сорокоусти)  Панахида за всіх померлих
6:00 год. вечора – Вечірня.
Неділя, 11-го Лютого, 2018р. Неділя м’ясопусна, про Страшний
суд. Перенесення мощів. св. свщмч. Ігнатія Богоносця.

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

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
Advisor: Gloria Tolopka (631) 667-6483

February 4, 2018 / Лютий 4, 2018

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Оксани та всієї
Родини Москалюк, Боже Благословення для Степана та всієї
Родини Герич, зам. Родина Москалюк та Родина Герич) - 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:
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 – 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
будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 2- го березня
2018р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о
8 годині вечора на анг. мові.
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 Богослуження. Це є обов’язок кожного
християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (4 – го лютого 2018 р о 12:00 год дня) в
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня
для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму
Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для 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, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

Недільна Пожертва, 28 січня, 2018 р. Просфора – 500 дол.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $220, Тетрапод: $5, Шопка: $5, Конверти: $50, Свята: $170, Вареники: $110,

Річний внесок: $875, Вісник:$150, Світло: $5, Пожертва: $150, Бідних: $2,

Місячна пожертва на іпотеку - $320.00,

Недільна пожертва – $842.00

/ Разом - $2,914.00

Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 28 – го січня 2018 р.

“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
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,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
до священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці лютому 2018 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. Парафіянка  Ґлорія Толопка відійшла у вічність.
Висловлюємо наші співчуття Родині Олешко. Нехай душа її
упокоїться в Господі. Вічна їй пам’ять.
2. Поминальні пожертви: В пам’ять покійної Ґлорії Толопка, наш
храм отримав пожертви від наступних жертводавців: панство Танчак
100 дол та панство Рибак 50 дол.
3. Запам`ятайте: а. В неділю 11-го лютого 2018 року при нашій парафії
організовується особливий обід з нагоди « Дня Валентина» та Запусти.
Вартість обіду- $6.00 для дорослих, а для дітей віком до 7 років - вхід
вільний, після обидвох Св. Літургій. Ласкаво запрошуємо усіх Вас.
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
неділю 18 лютого 2018 р.Б.
в. Місяць Лютий, це місяць збірки для Єпархіяльної газети «Сівач». В
цей час ми добровільно приєднуємось до збірки для газети. Будь- ласка
приєднайтесь і ви підтримувати Єпархіяльну газету Сівач вашими
щирими пожертвами включаючи у ваші конверти, які ви маєте при нашій
парафії по 20 дол., щоб і надалі газета могла проіснувати.
г. 25- Лютого 2018р. буде проводитися добровільна збірка пожертв для
Катедрального Собору в Києві, щоб підтримати Патріярха Святослава
Шевчука та мистецьку спадщину Катедрального собору Воскресіння
Господнього в Києві, що є однією із подій процесу до приготування
заснування Патріархату. Конверти для цієї збірки є біло- червоного
кольору і знаходяться у ваших річних конвертах або є доступні при вході
до церкви із написом “Андріїв Гріш....”

4. Висловлюємо нашу щиру подяку:

А. жінкам та панству з нашої Парафії,а особливо п. С. Шелестов,
панству Данков, п. М. Ґотра, п. А. Максимовій, п. С. Клим які добровільно
прийшли і приготовили все необхідне для нашої Різдв`яної Просфори,
яка відбулася минулої Неділі. Також дякуємо всім жертводавцям та
працівникам. Чистий прибуток становив 500 дол. Щиросердечно
дякуємо дітям з нашої парохії, які так гарно розказали нам історію
вертепу, а також веселили Українськими танцями (колектив Горлиця).
Б. п. Н. Сабадах, п. Г. Сабадах та п. О. Владичак, знайшли вільний час і
минулого тижня розібрали всі ялинки в притворі та в церкві, а після
прибрали церкву; а також панству Саміло, які розібрали та забрали
Різдв’яну шопку.
В. панству Івасюк, які приєдналися з пожертвою 100 дол. до
Старовинної традиції «коляда від хати до хати». Всього разом ви
пожертвували 4,750 дол.
Г. Панству Сміт, які за останні чотири роки добровільно працюють на
нашій Веб сторінці парафії, виставляють інформації, а також вкладають
необхідні кошти щоб ця веб сторінка існувала.

м. Лінденгурст, НЙ 11757

Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
винагородить сторицею.

5. Приносимо до відома парафіян, які б бажали отримати
Йорданське освячення домів телефонувати до о. Пароха
М. Поповича (631) 225- 1168 для узгодження відповідного часу. Це
можливо зробити не пізніше 15 –го лютого.
6. Традиційно Сорокоусти починаються у суботу перед М’ясопусною
неділею згідно Уставу. По юліанському календарі 10 лютого, 2018р.
Просимо подавати списки імен покійних із ваших родин.
7. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
листопаднього “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
8. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з сиром та з
капустою, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для
потреб нашої Церкви.
9. Дорогі Парохіяни: У ваших річних конвертах знаходиться конверт
під назвою` «Annual Parish Support – Річна Парафіяльна Пожертва»,
зібрані кошти будуть використовуватись для прикрас і зберігання
чистоти в нашому Божому храмі.
10. Дорогі Парохіяни: Духовна мандрівка найбільшими
святинями та визначними храмами Італії триватиме від 16
вересня до 27 вересня 2018 року. Приєднайтеся до нас у цій
одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Святих» «В
СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ.
Заохочуємо вас не до однієї поїздки, а до духовної подорожі, яку
запам’ятаєте назавжди. За додатковою інформацією звертайтеся
до о. Пароха.

------------------------------------------------------------------------------------------------Заохочуємо усіх парафіян до щоденної молитви на Вервиці, щоб Господь Бог
зсилав своє милосердя на нас.

----------------------------------------------------------------------------------------------

До вашої уваги: 1 Кр. 6, 12–20. «Тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені

високою ціною!» Знаємо, що коли щось нам задарма дістається, то ми це мало цінуємо.
А коли ж натрудимось, і докладемо зусиль, щоб це отримати, тоді більше розуміємо
цінність своїх здобутків. Напевно, так само ми не усвідомлюємо цінності вічного життя, бо
за дармо отримали наше спасення, дароване Богом. Пам’ятаймо, що ми обдаровані
можливістю жити вічно, це нам Бог дає як дар. Він дуже дорого за це заплатив своїми
терпіннями, стражданнями, бичуваннями, муками, розп’яттям, своєю смертю на хресті. З
великого Божого милосердя ми є причасниками вічності, але наскільки ми свідомі
того, як дорого Ісус Христос за це заплатив? Лк. 15, 11-32. «Отче, я прогрішився
проти неба й проти тебе! Я недостойний більше зватись твоїм сином». У цій притчі, з
ким би кожен із нас себе в ній не ототожнював – чи то з батьком, чи зі старшим братом, чи
з молодшим, – звернімо увагу на одну річ – на те, що дало молодшому синові відвагу
повернутися до батька. Переконаний, що причиною цього було те, що свого часу він відчув
усю глибину батьківської любові. І саме пам’ять про досвід цієї любові, незважаючи на гіркі
падіння й тяжкі гріхи, збудила в ньому віру, що батько прийме його назад. Кожному з нас
важливо про це пам’ятати не лише в контексті того, що, незважаючи на свої гріхи, ми
завжди можемо прийти до нашого Отця з покаянням, а й у стосунках з нашими ближніми,
яким, незалежно від їхньої поведінки, ми завжди маємо дарувати любов. За Йоаном
Богословом, любов – це Бог, отже, дарувати іншим любов означає дарувати їм Бога. Тоді
можемо бути певні, що цей досвід Бога, свідомо чи несвідомо, вони відчують, а пізніше,
можливо, усвідомлять і зможуть вернутися до Отця, як блудний син. Даваймо іншим
людям любов, любімо їх – і ця наша любов неминуче колись проросте, дасть свої
плоди! Владика Венедикт (Алексійчук)

Неділя Блудного Сина: Свята Церква, готуючи нас до Великого посту, вказала на
перший крок до навернення у притчі про митаря і фарисея — це покора. А цієї неділі
вона, наводячи притчу про блудного сина, вчить, як виглядає повернення до Бога в
практиці. А де покора і скруха серця, там відкрита дорога до Божого милосердя.
Знавці Святого Письма називають притчу про блудного сина перлиною серед усіх
притч. Вона має глибокоморальний зміст, а її драматична історія вічно повторюється
в серцях тисяч і мільйонів душ у цілому світі. Блудний син — це символ кожної
грішної душі. За допомогою цієї притчі переконуємося, що ніщо земне не може
заспокоїти наше бажання щастя. Правдиве щастя і спокій тільки там, де Господь Бог,
наш люблячий Батько. Деякі учителі духовного життя називають цю оповідь притчею
про Божу любов. Кожний, хто через гріх залишає Бога й шукає щастя поза Ним, рано
чи пізно буде змушений сказати собі разом із блудним сином: "Встану та й піду до
батька мого" (Лк. 15, 18), — та промовляти разом зі святим Августином, що довгі літа
був блудним сином: "Неспокійне наше серце, Боже, доки не спочине в Тобі".
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батько чи мати повинні в міру сил опікуватися духовним
життям свого хрещеного так само добре, як рідні батько та Хресний батько чи мати – це дорослий, зрілий і відповідальний
християнин, який допомагає новохрещеному на його шляху
мати піклуються про фізичне здоров’я чи фінансове
духовного зростання. Хресний батько чи мати повинні в міру сил
благополуччя своєї дитини.
опікуватися духовним життям свого хрещеного так само добре, як
Серед таких «важких» питань лежить і питання часу звершення
рідні батько та мати піклуються про фізичне здоров’я чи фінансове
хрещення над людиною. Відомо, що одні церкви звершують
благополуччя своєї дитини. А може, й ще краще. Бо здоров’я та
хрещення тільки дорослих, а інші – не чекаючи повноліття,
звершують хрещення щойно народжених немовлят. Мотивація таких фінанси мають дочасне значення, а стан душі – має значення і
рішень цілком зрозуміла. Ті, хто практикує хрещення лише дорослих, тепер, і у вічності. Дорослим людям, які приступають до
запитує своїх опонентів: як можна хрестити людину не просто без її св.Хрещення, восприємників мати не обов’язково.
10 речей, які варто знати обираючи хрещених батьків чи
згоди (може вона й дійсно не проти цього), але ж це відбувається у
погоджуючись стаючи ними. Десь уже з другого століття згадується
той час, коли вона нічого не розуміє! Потрібно ж дочекатися
існування інституту восприємників, у різних формах Звичайно, у різні
повноліття людини, щоб не лише сам обряд, але прийняття
християнських цінностей були для неї свідомими та бажаними. Інша історичні епохи хресні батьки могли виконувати різні, особливі
функції, притаманні потребам свого часу. Скажімо, в час великих
частина віруючих стверджує, що Таїнство Хрещення це не просто
фізичний обряд, але у першу чергу – духовне, метафізичне дійство, гонінь на християн, коли існувала небезпека « фізичним» батькам
померти чи бути відправленими на заслання чи в рабство за свою
яке взагалі мало може бути зрозуміле людям. А відтак, з самих
віру, хрещені батьки мали виконувати їх обов’язки, в повній мірі
перших днів життя слід вручити дитину під опіку Божу.
піклуючись про дитину. Сьогодні таких речей уже не вимагається.
Звичайно, тут однаково праві обидві сторони, бо з одного боку,
дійсно, віра в Бога передбачає саме довіру та бажання спілкуватися Зате, особливою увагу Церква звертає на піклування восприємників
зі своїм Небесним Отцем, а в несвідомих дітей такого бути не може. за духовним розвитком дитини, за її всебічний зростом, надаючи їй
перші уроки християнського благочестя словом і власним прикладом.
Людина, яка приходить до Христа в дорослому віці, схожа до
Саме тому вибір людей, які стануть хрещеними батьками
військового, який прийшов на війну добровольцем, на відміну від
новохрещеному немовляті – це не порожня формальність, не дань
солдата, який потрапив туди за призовом. Ззовні між ними наче
немає різниці, але насправді – величезна прірва в мотивації. Той, хто традиції, але реальне закладення фундаменту максимально
йде на війну воювати бажаючи цього, цілком свідомо, зазвичай, воює якісного, повноцінного розвитку дитини. Найкраще, що можуть
зробити люблячі батьки для своїх чад після народження та дару
з ворогом значно краще за того, кого змусили воювати інші
життя – це дар розумних, відповідальних, віруючих і люблячих
обставини. Тому й, відповідно, дезертирів серед добровольців
хресних батьків. Це той фундамент, на якому буде зростати ваша
значно менше, ніж серед призовників. І відповідно, серед
кримінальних злочинців багато більше людей охрещених у дитинстві, дитина. Не буде у вашої дитини добрих хресних батьків і наставників
– не буде в неї тієї опори, на яку вона могла б опертися в особливо
ніж у дорослому віці. Звичайно, винятки бувають, але вони ще
важливі чи складні моменти свого життя. Цей світ побудований так,
більше підтверджують це правило. Багато Святих Отців та
подвижників благочестя, скажімо, Василій Великий, Іоан Золотуст, чи що все в ньому має своє місце. Є речі, які можна розповідати лише
сам імператор Костянтин Великий прийняли хрещення в зрілому віці, хресним батькам. Ні фізичні батьки, ні сторонні люди тут не
допомагають, пам’ятайте про це. Не плутайте дітям їхнє
хоча могли це зробити ще на початку свого життя, перебуваючи в
християнському середовищі з малих літ. Для іншої частини віруючих, самоусвідомлення у світі, не змішуйте для них «соціальні ролі».
Скажімо, існує чимало матерів, які прагнуть стати «кращими
Хрещення – це не лише інтелектуальний, але духовний акт, який
подругами», своїм дітям. Звичайно, це безумство. Мама не повинна
збагнути в повній мірi взагалі неможливо, незалежно від віку. Це –
Таїнство, при якому людина погружається в цілком іншу онтологічну робити з доньки подругу,бо цим самим вона краде в неї можливість
мати повноцінну маму. Подруга це подруга, а мама це мама. Так
реальність. Хрещення – це нове народження людини в благодаті
Святого Духа. Суто формально, маленька людина, не народжена від каже не лише психологія, але й здоровий глузд.
води та духа – язичник. Хоч і дуже маленький, але все одно язичник Дорогі батьки! Обираючи тих, хто буде тримати вашу дитину біля
купелі св.Хрещення, благаю вас з якнайбільшою відповідальністю
(Ін.3:5). А язичникам, як каже Святе Писання, не місце в Царстві
поставитися до свого вибору. Як показує досвід, необережне,
Небесному (Об.21:27). Так, це миле немовлятко, яким хочеться
непродумане рішення може суттєво пошкодити вашій дитині та
тільки милуватися та фотографувати для Інстаграму, щойно тільки
залишиться для на все життя для неї важким спомином, чи нанесе
народилося, й у нього немає особистих гріхів. Але на ньому
перебуває тягар наслідків адамового гріха та безлічі родинних гріхів, важку травму для психіки. Як часто священики чують від своїх
парафіян про те, що «їм не повезло з хрещеними батьками».
а ще, приховано задатки та насінини власних пристрастей.
І от саме тому, що ми вважаємо гріх не злочином, а хворобою, ми не Звичайно, при цьому вони висловлюють не лише свій жаль на
поганих хрещених батьків, але й на своїх рідних батьків, які зробили
може дозволити дорогим нам людям залишати хворими, без
настільки непродуманий і легковажний вибір. Якщо в першому
особливих на це причин, то ми хочемо звершити наш нею Таїнство
випадку ми не обираємо, то в другому це робити значно простіше.
Святого Хрещення. Дозволити дитині вирости, позбавляючи її
Діти та дорослі, які не мали повноцінних хрещених батьків, усе життя
необхідного, щоб потім вона сама вибрала собі релігію так само
жорстоко та нерозумно. Звичайно, перед загрозою великої небезпеки відчувають себе покинутими, «духовними сиротами». А тому,
розглядаючи кандидатури на роль восприємників, шукайте
жодній розумній, адекватній людині й у голову не прийде говорити
насамперед таких людей, які реально зможуть присвятити вашим
про якісь порушення прав дитини на вільний вибір. Дорослі несуть

дітям свій час, подарують свою їм любов та опіку, бо мають для
цього необхідні ресурси та добру волю. Не спокушайтеся «зовнішнім
блиском» окремих людей, не вважайте Таїнство Хрещення способом
якось покращити своє соціальне становище чи поріднитися з
начальством. Насамперед шукайте в людях віри та чисту душу.
– Не женіться за чиновниками і сановитими посадовцями, бо вони
ніколи не будуть мати часу на вашу дитину, бо не мають часу навіть
на свої власні сім’ї.
– Не беріть в хрещені батьки людину лише тому, що вона багата.
Якщо вона буде давати дорогі подарунки то розбестить дитину. Якщо
буде дарувати не дорогі – ви будете думати, що вона недостатньо її
любить і посваритесь з нею, якщо не одразу, то потім.
– Не беріть родичів, які й так пов’язані з вами кровними узами.
Найкраще зробити вибір із людей, які не є членами вашого
родинного кола, але когось такого, кого б ви хотіли у ньому бачити.
– Не беріть у хрещені підлітків і дітей, бо вони зможуть бути для
дитини ким завгодно, тільки не батьками. Зрештою, для того, щоб
когось учити, потрібно самому навчитися та мати досвід. Ви ж не
віддали б свою дитину до класу, в якому класний керівник має 14
років?
– Не беріть у хрещені людей, які живуть далеко від вас, і навіть при
величезному бажанні не зможуть виконувати свої обов’язки. Хресні
батьки по-скайпу – це не найкращий подарунок для дитини.
– Не беріть у хрещені людей, які не живуть церковним життям, не є
практикуючими християнами. Яким досвідом із дитиною може
поділитися блудниця чи переконливий алкоголік?
– Не беріть у хрещені людей, які вже мають більше трьох духовних
дітей. Зазвичай, такі люди лише «відкупляються» від них
подарунками на день іменин чи Миколая, і це в кращому разі.
– Не беріть в хрещені своїх друзів по роботі. Знаю чимало випадків,
коли після сварки батьків з кумами з цілком відсторонених причин, ті
назавжди забували про своїх похресників, не бажаючи взагалі мати
справу з тією родиною.
– Не захоплюйтесь дурною модою мати кілька пар (!) хрещених
батьків. У ідеалі, потрібен лише один хресний та одна хресна. Це
має практичне пояснення, що своїм корінням сягає перших віків
Церкви. Колись хресний батько (чи мати) під час Таїнства могли
побачити оголене тіло дитини, чи навіть дорослого, приймаючи його
від купелі. Щоб нікого не спокушати, було прийнято рішення мати
восприємника тієї ж статі, що й новохрещуваний. Правда, з часом
викристалізувалася традиція звершувати Таїнство Хрещення при
двох дорослих різної статі. В Україну новітня практика мати кілька
пар хрещених батьків прийшла із Заходу. Свого часу там була
традиція знатним вельможам мати навіть і сто пар хрещених батьків
для своїх дітей, що давало таким дітям значну фінансову
стабільність і земне благополуччя. Зрештою, таке зловживання
Тридентський собор категорично засудив.
Сьогодні нормальна практика під час звершення таїнства Хрещення
– два восприємника різної статі. Один тримає на руках дитину до її
окунання в купель, інший – приймає від священика після цього,
тримаючи під час звершення Таїнства Миропомазання. І безперечно,
традиція давати людині під час Хрещення два чи більше імен – проти
церковна, невірна, і така, що суперечить здоровому глузду.
Які обов’язки хресних батьків? Хресні батьки – це перші та найближчі
люди для дитини після плотських батьків. Їх основне завдання в цій
ролі – з перших днів життя вводити свого похресника в живий досвід
Богоспілкування. Звичайно, це можливо лише коли сама людина
таким досвідом володіє. Дати іншому можна лише те, що сам маєш.
А тому, перш ніж стати для когось духовним керівником та

порадником, слід любити Церкву і мати бажання духовно зростати
самому та допомагати в цьому іншим. Восприємник чи восприємниця
під час Святого Таїснтва стають настільки близькими, що нова
реальність отримала особливу назву – духовне рідство (родичання).
Церковні правила з того моменту чітко регламентують межі
допустимих при цьому стосунків. Нам важливо зараз лише зауважити
інше: під час Таїнства Хрещення, дорослий від імені дитини
відрікається від диявола та служіння йому, але обіцяє служити
Христу, як своєму Царю та Богу. З того часу хресні батьки
допомагають дитині в цій місії всіма доступними засобами.
Найперше, вони відтепер моляться не лише за себе, але й за своїх
дітей. Вони не лише самі відвідують храм Божий, але намагаються
шукати можливостей проводити до нього своїх похресників. Вони не
лише вчать самі Закон Божий, але й настановляють у ньому своїх
духовних дітей. Хресні батьки роблять все, щоб максимально
розкрити духовну грань свого чада розуміючи, що саме в дитинстві,
коли ще немає досвіду особистого гріха, людина здатна на
максимальне богобачення та надзвичайну релігійну чутливість.
Перші молитви, перші відвідування храму, перша участь у
богослужіннях і Таїнствах, перше знання основ віри – це все повинні
дати новохрещеному хресні батьки.
І, звісно, будучи близькими людьми для своїх духовних дітей,
восприємники можуть і повинні давати поради та підтримку,
необхідну молодим людям їм на життєвій дорозі, стосовно вибору
професії, способу життя, чи подружньої пари. Одним із найбільших
гріхів – духовних хвороб молоді звавжди було саме свавілля –
бажання чути тільки себе, а тому, дуже важливо вчасно настановити
молодих людей на правильних шлях. Я б дуже хотів, щоб із усіх
церковних амвонів пролунав заклик – відмовитися від коштовних
подарунків хресних батьків своїм дітям. Хрещені не зобов’язані
переводити свою любов у гривневий чи доларовий еквівалент.
Більше того! Вони не повинні «відкуплятися» від своїх духовних
дітей, даруючи їм матеріальні речі замість духовних, роблячи те
саме, що роблять нині безліч вічно зайнятих батьків – замість любові
даючи своїм дітям гроші. Не потрібні дітям ваші подарунки, якщо
немає любові. Основне та єдине завдання хрещених батьків –
турбота про душу. Не про фізичний комфорт. Не про планшети. Не
про нові костюмчики. Не про стопятсот інших життєво важливих
речей. А про душу та духовне становлення похресника.
А тому, я заохочую всіх раз і назавжди відмовитися від жахливого
забобону що, мовляв, «не можна відмовлятися від хреста, коли
запрошують». Людина, яка не хоче виконувати цю почесну місію, не
знаходить для цього достатньої кількості внутрішніх ресурсів,
бажання та часу, повинна чітко сказати про це з самого початку. Не
потрібно зв’язувати нікого «духовним шлюбом з користі», нав’язуючи
рідній дитині в опікуни ту людину, яка була, є і буде байдужою до неї.
Невже, це так важко зрозуміти? Беріть у хрещені батьки тих людей,
на яких ви хочете, щоб була схожа ваша дитина, коли виросте.
Нехай Господь Бог допомагає всім нам бути добрими батьками
своїм дітям, і добрими дітьми своїм фізичним, хрещеним і духовним
батькам. Якщо про це не думати, то у суперечці між тими, хто
каже хрестити тільки дорослих, і тими, хто каже хрестити
немовлят – немає ніякої різниці. Все одно вони роблять це
даремно. Бо святе Таїнство Хрещення – це не порожній обряд, «не
обмивання тiлесної нечистоти, а обіцяння Боговi доброї совiсти,
спасає воскресінням Iсуса Христа» (1 Петра 3:21). Нехай Господь
кожному з нас допоможе мати добру совість, перед Ним, самими
собою та всіма людьми.

