Holy Family Ukrainian
Catholic Church

Українська Католицька
Церква Св.Родини

225 N. 4th St., Lindenhurst, NY 11757

Парох: о. Микола Олвіян Попович
225 N. 4th St.
Lindenhurst, NY 11757

Pastor: Fr. Olvian Nicolae Popovici
Phone:(631) 225-1168 / Fax:(631) 225-1177

Phone: (631) 225-1168 / Fax: (631) 225-1177

E-mail: popovici1 @ aol.com
Web Page: www.holyfamilyucc.com
Facebook: Saturday School:
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool

Sunday Divine Liturgies: 9:00 am - English / 10:15 am - Ukrainian
Weekday Divine Liturgies: 8:00 am or 9:00 am оr 7:00 pm
Holy Days Liturgy: 9:00 am or Previous Day at 7:00 pm

No. 3/19

CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя по Богоявленні, 20 - го Січня, 2019 р. Собор. св. славного

Parish Center: (631) 225 - 1203
E-mail: olvianpopovici@yahoo.com
Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526
Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348
Nataliya Popovici – English cantor
Web Page: www.holyfamilyucc.com

January 20, 2019 / Січень 20, 2019

10:00 год. ранку – За Парафіян – на обидвох мовах - (2- а частина

посвячення Св. Престола) – Служитель Владика Павло

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення за всіх з Родини
Сабадило, зам. Родина Сабадило) - укр. мовою. Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
відбути передподружні науки.
6:00-год. вечора – 40 - й день за пок. Марію Пікулик /Панахида/, Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
зам. Роман Пікулик Детальніша інформація на фейсбуці:
Понеділок, 21-го Січня, 2019. Прп. Георгія Хозевіта. Прп. Домініки. Еміліяна ісп. https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
7:00-год. вечора – Боже Благословення для Марії і всієї Родини, Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу
зам. Родина (9)
1:30 – 2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год.
Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
8:00 год. вечора – Читання та роздуми над Святим Письмом.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
(з понеділка по п’ятницю)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
Вівторок 22 - го Січня, 2019 р. Св. мч. Полієвкта.
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
9:00 год. ранку –  Кен Гоґлунд, зам. Сенді Мотекю
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
7:00-год. вечора – Вервиця, Молитви та Акафіст до Вифлеємської необхідності, звертатися у будь-який час.
Чудотворної Ікони Богородиці.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Середа, 23-го Січня, 2019. Пратулинських мчч. Св. Григорія, єп. Ниського, “Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го
лютого 2019 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Прп. Дометіяна єп. Мелітинського. Прп. Маркіяна, пресвітера й економа Великої
Церкви.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
9:00 год. ранку – Служба Божа (Спеціальна інтенція),
Субота (10:00 – 2:00 год).
зам. Діана Саліван
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
Четвер, 24-го Січня, 2019. Прп. Теодосія, спільнотного життя начальника. кожної неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок
кожного християнина.
9:00 год. ранку –  всіх померших з Родин Саліван та Плішак,
прор., Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана.

Глас 8: Апостол: до Ефесян 4:7 – 13. / Євангеліє: Матея 4:12 – 17.

зам. Діана Саліван Служба Божа для дітей і молоді (10 – го лютого 2019 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 до вісника – до
Стратоніка.
12:00 год кожної п’ятниці.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
5:00-год. вечора -  Ґлорія Толопка (1 – а Річниця) / Панахида/,
зам. Мартін та Сільвія Сміт Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
6:00 год. вечора – Вечірня. (1- а частина посвячення Св.
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
Престола) – Служитель Владика Павло
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
35 – а Неділя по Зісланні Святого Духа. Віддання празника наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
Богоявлення. Прпп. отців у Синаї і Раїті повбиваних. Пам'ять парафіяльної
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
переставлення св. рівноап. Ніни, просвітительки Грузії, 27 - го Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Січня, 2019 р.

П`ятниця, 25-го Січня, 2019 р. Св. мчц. Татіяни.
9:00 год. ранку –  Джон та Марія Кулик, зам. Родина Стешин
Субота по Богоявлені, 26-го Січня, 2019 р. Свв. мчч. Єрмола і

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
нам
пригадує
Хрещення
Іс.
Хр.
в
Ріці
Йордані). Якщо ви бажаєте
Недільна Пожертва, 13 січня, 2019 р. коляда – 100 дол.
благословити
ваш
дім,
незалежно
чи
це є ваш чи знімаєте в оренду,
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
до
вашої
хати
приноситься
Боже
Благословення,
то будь-ласка
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
записати на картку ваше ім`я, номер телефону і день коли ви
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
бажаєте це зробити і о. М. Попович радо принесе Боже
Свічки: $195, кава : $225, Тетрапод: $5, Шопка: $20, Різне: $40, Свята: $75,
благословення і освятить Ваш дім. Не пізніше 15 – го лютого.
Різдво: $50, Річний внесок: $125, конверти: $35, світло: $275, Різне: $15,
Місячна пожертва на іпотеку - $225, Недільна пожертва – $1,013, Разом - $2,378.00.
6. Дорогі Парохіяни: Прошу звернути увагу на засвічування свічок
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
під час Св. Літургії. Свята Літургія - це безкровна жертва Ісуса
дар любови для нашого храму минулої неділі 13 – го січня 2019 р.
Христа, який знову віддає себе на муки заради нашого спасіння на
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
горі Голгофті. Пригадаймо що Бог сказав Мойсеєві: Зніми своє взуття
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у бо місце де ти стоїш святе. Тому з поваги до Богослуження не
личиться ходити по церкві і перешкоджати іншим у молитві. Просимо
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до запалювати свічки до або після Богослуження.
священика.
7. Пригадуємо усім членам та гостям парафії: жодні домашні
---------------------------------------------------------------------------------------тварини не можуть знаходитися на церковній території, так як
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці січні 2019 р. наші
неподалік знаходиться святилище і Святі Тайни. Згідно з умовами
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас! “На многая
парафіяльного страхового полісу, винятком можуть бути лише
і благая літа!”
необхідні допоміжні тварини, напр. собаки-провадирі для незрячих.
Новини нашої парафії:
1. У середу, 23 січня, 2019 р. з 6:00 год. вечора запрошуємо всіх на Запам’ятаймо:
виготовлення вареників з картоплею, сиром і капустою як на продаж, 1. - Перехід через Червоне Море схоже з нашим хрищенням. Там вода, і
так і на святкову Просфору. Дорогі парафіяни, будь-ласка, прийдіть і тут вода. Там море, тут купіль. Там усі входять у воду, і тут усі: в тому
допоможіть нам у цій справі.
подібність. Хочете тепер знати в чому різниця? Там через море
звільнилися від Єгипту, тут через хрищення від ідолослужіння. Там
2. Висловлюємо співчуття п. Андрійові та Галині Шипак , дочці
затоплений Фараон, а тут диявол. Там потонули єгиптяни, тут
Тетяні Шипак та їхній Родині з упокоєнням у Бозі їхнього
хорониться стара, грішна людина (св. Іван Золотоустий, Гомілія на І Кор. 10:1).
сина/брата  Андрія Шипак в Україні. Просимо молитися за
2. - Кому ангел Гавриїл сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з
упокій його душі! Вічна йому пам`ять.
тобою»? (Лк. 1:28). Чи не Пречистій Діві Марії? Від кого воплотився Бог і
3. Подіїї при нашій парохії:
А. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться Слово стало людиною? Чи не від тієї самої блаженної Діви? Отож,
дівицтво видало Життя всіх! Дівицтво - цариця чеснот. Дівицтво сьогодні в неділю 20 –го січня 2019 р.Б.
невіста і провідниця Христових невіст (св. Теодор Студит, Короткі науки 65).
Б. Дорогі парафіяни, хочемо запросити вас взяти участь у наших
3. - Немає закону, який засуджував би на смерть без милосердя, а є
перших парафіальних зборах 2019 року, що відбудуться у вівторок,
благодать, що відкладає кару, приймає поправу. Ще не замкнулися
29 січня о 7:15 вечора. Ми розглядатимемо важливі парафіальні
двері, ще слухає жених, ще не панує гріх. Наново розпочни бій, не
справи. Будьте ласкаві, прийдіть, якщо матимете нагоду.
зволікай! Змилуйся над собою та пад усіма в Христі, Господі нашім,
В. Дорогі Парохіяни: Цього року Різдвяний обід (Просфора)
якому слава й сила нині і завжди на віки вічні (св. Василій Великий, Лист 44).
відбудеться в Неділю 27-го Січня 2019 р.Б. Увага, служитиметься
4. - Смерть мучеників - заохота для вірних, смілість для Церкви,
тільки одна Сл. Літургія на обидвох мовах з присутністю Владики
укріплення християнства, знищення смерті, доказ воскресіння,
Павла, який буде посвячувати Св. Престіл. Це відмінний обряд, на висміяння бісів, осудження диявола, наука невинності, заохота до
якому не так часто ми буваємо присутні, а для нашої парохії це
погорди теперішніми благами і шлях до змагання за майбутні, потіха в
історична подія. Чекаємо на вас зі смачним обідом, вартістю 20.00 бідах, корінь, джерело й мати всіх благ (св. Іван Золотоустий, Похвала
мучениці Дросиді).
дол. від особи. Більша інформація прилучена до вісника.
Г. Дорогі Парохіяни: В другу суботу місяця січня 2019 р. о 7 – й год. 5. - Коли дивишся па небо і роздумуєш про красу зір, тоді молися
вечора буде відправлятися спеціальна Служба Божа за померлих у Господеві видимого світу, молися великому Творцеві всесвіту, що все
премудро створив... Коли бачиш, що кожне живе створіння потонуло у
вашому наміренні. Якщо ви бажаєте, будь ласка напишіть імена
сні, тоді знову молися до Того, що навіть проти нашої волі перериває
померлих з ваших родин не пізніше 8 – го лютого, щоб мати
можливість їх споминути на кумулативній Св. Літургії 9 – го лютого. нам нашу працю сном і після короткого відпочинку дозволяє нам знову
повернутися до повних сил (св. Василій Великий, Гомілія в честь мучениці Юліти).
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. наступним родинам з нашої парохії, які долучилися з додатковими 6. - Коли ж ти будеш християнином? Коли ж зможемо тебе привітати,
пожертвам для добра нашого храму: Родина яка бажає залишитись як свого? Минулого року ти чекав на цей, тепер же знову хочеш
чекати наступного року? Бережися, щоб твої постанови не сягали
Анонімно пожертвувала 500 дол.
далі, ніж твоє життя! «Не знаєш бо, що принесе день, який
б. панству Герич, які приєдналися з пожертвою 100 дол. до
надходить» (Прип. 27:1). Не обіцяй собі того, що не твоє! До життя
Старовинної традиції «коляда від хати до хати».
в. панству Смит, які приготовили для роботодавців парохії державні тебе кличемо, чоловіче... Царство небесне стоїть відкрите! (св. Василій
Великий, Напоумлення до св. Хрищення).
вимоги щодо існування парохії за 2018 рік та п. Т. Ларая, який
7. - Усе довір'я покладай на всемогутню руку Всевишнього Царя, що
приготовив для всіх парафіян форми для розлічення за 2018р.
як тільки покажеться, відразу приневолює противників до страху і
Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і втечі... Ідеш за переможним Царем, що хоче тебе зробити учасником
винагородить сторицею.
своєї перемоги. Навіть умираючи, не будеш переможений, навпаки,
5. Посвячення домів і молитва в домі на 2019 р. Дорогі
саме тоді переможеш, бо збережеш ненарушену правду і свободу її
Парафіяни, є звичай у нашому народі, щоб благословляти дім з
визнавати (св. Василій Великий, А.Б. І).
Благословенною водою посвяченою на Богоявлення (Свято, яке
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
використовується місце, де єпископ має своє крісло (катедра).
Увага: Ді. 19:1 – 8.
Антимінс зазвичай містить реліквію (як правило, мощі) святого,
«Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно,
який показує, що Церква побудована на крові мучеників і на житті
бесідуючи і переконуючи про Царство Боже» Коли ми читаємо
святих Божих людей. Цей звичай походить від ранньої церковної
Діяння апостолів чи Послання, інколи нам здається, що від
практики спільних зібрань і святкування Євхаристії на могилах
апостольських проповідей люди дуже легко навертались. Однак і
тих, хто жив і помер за християнську віру. Як правило, в сам
тоді по-різному бувало. Деякі люди з першого слова приходили до
вівтар вбудовано реліквію святого. Також на вівтарі знаходиться
Бога, легко приймали Господню науку, інші були твердосердими,
скинія, часто у формі будівлі церкви, яка є сховищем для Святого
закоріненими у своїх переконаннях. Чуємо, як апостол Павло
Таїнства, що зберігається для хворих і вмираючих.
мусів змагатися і переконувати про Царство Боже. Це для нас
На вівтарі знаходиться:
дуже важливий приклад. У нашому житті також не легко
1. «Артофоріон», або Скинія/Кивот, в якому міститься Святе
проповідувати. Іноді ми можемо сказати комусь про Бога і хтось
Причастя. Ця частичка зберігається у кивоті для всіх
одразу змінить своє життя і вчинки. Але переважно треба людям
надзвичайних ситуацій, щоб люди могли отримати Св. Причастя,
повторювати, говорити знов і знов, ще і ще звертати на це увагу.
коли немає часу для служіння повної Літургії. Оскільки, Господь
Так само й апостоли докладали зусилля, старань і труду, щоб
повністю присутній у Кивоті, ми завжди повинні робити знак
отримати результат. І ми, коли будемо трудитись, докладати
хреста на собі і поклонятися кожного разу, коли ми переходимо
зусиль і старань, результат неминуче не забариться.
через церкву.
Владика Венедикт (Алексійчук)
2. Золота книга Євангелії, з якої диякон чи священик читає
Євангеліє кожного дня.
3. Антимінс, або запечатана Тканина, що зображує поховання
Господа і в якому містяться мощі святого. Це полотно
розгортається на початку Літургії Вірних і без неї не можна
святкувати Літургію.
4. Хрест Благословення, який священик використовує для
благословення всіх вірних.
5. Молитовник – це книга, з якої священик читає молитви
Божественної Літургії.
6. Вічне світло або світильник, який спалює оливкову олію і
завжди горить перед або над кивотом.
7. Свічки, які використовуються для прикраси вівтаря.
У центрі Святилища є вівтарний стіл, який символізує вівтар на
небесах перед Престолом Бога. Це поняття небесного вівтаря є
біблійним (Ісая 8, Об'явлення 8, Євр. 13:10). Святий вівтар має
багато символічних значень. По-перше, він представляє Божий
Трон. Через Таїнства, що здійснюються на цьому вівтарі,
освячуюча та спасаюча Божа благодать дарується всім вірним.
Це також Голгофа, місце, де був розп'ятий Ісус. Саме на цьому
вівтарі ми беремо участь у Страстях Господа і Спасителя.
Нарешті, він представляє гробницю Христа. Через Христову
смерть вічне життя було дано всім Його людям. Ця остаточна
репрезентація висвітлюється у Воскресній Утрені, яка служиться
кожної неділі, тому що Євангелію проголошуємо з правої чи
південної сторони вівтаря, що символізує ангела, що сповіщає
про воскреслого Христа мироносицям. Ми згадали, як вся
церковна будівля зосереджена навколо вівтаря. Євангеліє
постійно перебуває на престолі. На вівтарі ми пропонуємо
безкровну жертву Христа Отцеві. І з вівтаря ми приймаємо Тіло,
Кров, Душу і Божество Ісуса. У Східній традиції вівтар часто є
вирізьбленим з дерева або каменю. Звичайно, він є оздоблений
барвистим матеріалом, щоб показати свій божественний і
небесний характер. На вівтарі завжди знаходиться антимінс. Це
полотно, що зображує Христа в гробниці, яке містить підпис
єпископа і є дозволом для місцевої громади збиратися як Церква.
«Антимінс» означає буквально «замість столу». Оскільки, єпископ
є належним пастирем Церкви, то замість єпископського престолу,
який, очевидно, є в його власному катедральному соборі,

Про Святу Воду:
Вода означає дію Святого Духа у Хрещенні, що таким чином,
«одним Духом [всі віруючі] були охрещені», вони «напоюються
одним Духом». Таким чином, Дух також особисто є живою водою,
що виливається з розп'ятого Христа як джерела і є джерелом
вічного життя. Що стосується Богоявлення, тобто Дня Хрещення
Господнього, то кожен рік відбувається велике чудо. Святий Дух,
спускаючись на воду, змінює її природні властивості. Вона стає
нетлінною, тобто вона не псується, залишається прозорою і
свіжою протягом багатьох років, отримує благодать, щоб лікувати
хвороби, виганяти демонів і кожну злу силу, зберігати людей і їхні
оселі від будь-якої небезпеки, освячувати різні предмети для
церковного або домашнього використання. Тому східні християни
з благоговінням п'ють Святу Воду. Католики повинні завжди мати
вдома достатньо води з Богоявлення, щоб вона тривала цілий рік,
і використовувати її при кожній потребі; у випадках хвороби,
від'їзді в дорогу, в турботах, для учнів, які ідуть в школу, для
недужих, які йдуть на обстеження, тощо. Доброю практикою
щодня є, перед тим, як їсти будь-яку їжу, пити трохи Святої Води.
Кожен священик повинен дбати про благословення достатньої
кількості води для своєї церкви, щоб вона була на протязі цілого
року для кожної потреби і була видана тим, хто просить її; і
парафіяни повинні забезпечити себе на Богоявлення Святою
Водою цілий рік і навіть так, щоб його можна було зберегти на
майбутні роки. Церква благословляє воду, і вона стає Таїнством,
здатним для отримання великого благословення. Ви повинні
освячувати речі у вашому домі. Це звичай ходити навколо всіх

кімнат будинку, який благословенний Богоявленням з
кадильницею, з усією сім'єю, що несе свічки і співає Тропар
Богоявлення, щоб регулярно благословляти всі речі святою
водою. Демони бачать воду, навіть після того, як вода висихає на
стінах, і ви не бачите її, демони все ще бачать її, і ви посвятили
свій будинок, як житло християн. Але, звичайно, якщо ви робите
це, ви повинні жити, як християнин. Що сталося з людиною, що
вигнано з неї демонів, і демон ходив по пустинях і скелястих
місцях та в пустинях, і не знаходив місця для відпочинку? Що
робив демон? Він привів сім інших демонів гірше, ніж він сам, і він
повернувся до чоловіка. Вони знайшли, що його душа є
прикрашена всередині, але так як людина не жила доброчесним
життям з моменту свого визволення від одного демона, і демони
змогли зробити своє перебування в ньому, а останній стан
чоловіка гірший, ніж перший! На вас, брати і сестри, покладена
відповідальність через благодать, яку ви отримали - через ваше
хрещення. Як хрещені католики, ви несете відповідальність за
життя відповідно до того, як ви обіцяли жити. Доброю новиною є
те, що ви можете зробити це, тому що Бог-людина зробив вас
здатним це зробити! Бог відкрив Себе і продовжує відкриватися
нам, як ми можемо зрозуміти Його. Коли ми стаємо більш
чистими, Він відкриває нам більше своєї чистоти. І ми
піднімаємося, як орли! Це сенс Богоявлення.
Собор святого славного пророка і Предтечі Йоана Хрестителя
Тропар, гл.2: Пророче, предтече, пустинний жителю, божественний
почувши голос Отчий, Сина і Господа хрестити сподобився ти і
Святого Духа очевидцем бувши, всім проповідував хрещення
покаяння і нам випроси відпущення гріхів, щоб за молитвами твоїми
прийняли ми від Христа Бога велику милість. Кондак, гл. 6: Твого
приходу у плоті злякався Йордан і зі страхом повернувся; а Йоан
сповняючи пророче служіння боязко укрився, ангельські чини
злякалися, бачивши як ти у хвилях хрестився тілесно і всі в темряві
сущі, озорилися оспівуючи тебе, що явився і просвітив усе.
Свята Церква кілька разів у році вшановує пам’ять цього великого
святого, про якого сам Спаситель сказав так: “Істинно кажу вам, що
між народженими від жінок не було більшого від Йоана Хрестителя”
(Мт. 11, 11). І справді, “Йоан гідний того, щоб сам Спаситель свідчив
про нього” (св. Августин), бо “великий Йоан превосходить усіх, він
вищий від пророків, більший від патріярхів, а хто б з людей не
народився у цім світі, той менший від Йоана” (св. Амвросій), і “дивний
є той, хто, будучи чоловіком, більший святістю за ангелів” (св. Йоан
Золотоустий). Церква вшановує пам’ять зачаття святого Йоана
Предтечі 23 вересня, різдва – 24 червня, усікновення – 29 серпня,
віднайдення Чесної Голови (перше і друге) 24 лютого і (третє) 25
травня. У цій книзі ми зібрали описи всіх тих торжеств у двох днях,
так, у день 24 червня подаємо житіє святого Йоана Хрестителя від
народження до хрещення Ісуса Христа, а в день 29 серпня –
усікновення та історію віднайдення його святих мощей. Нинішній
празник називається Собор. Від найдавніших часів у цей день вірні
збиралися громадою у церкві, щоб ушанувати пам’ять пророка і
Предтечі Йоана. Над Йорданом стояла величава Богоявленська
церква; в Севастії, де, згідно з переданням, поховані були мощі св.
Йоана, в Антіохії, де хоронилася його права рука, перенесена опісля
до Царгорода (29 серпня), і по всіх усюдах народ в молитвах своїх
величав Господа, котрий прославив святого Хрестителя. Тому-то
день цей через велелюдне зібрання вірних називається Собором.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.

Ісус Христос – Правдива Жертва:
............Приготування хліба і вина: На малому бічному вівтареві,
який називається Проскомидійник, священик приготовляє хліб і вино
для жертви, молячись: “в пам’ять про нашого Господа і Спасителя
Ісуса Христа, який принісся як Агнець Божий на заколення і який взяв
на Себе гріхи світу“. Ця молитва пояснює зміст усього, що має
відбуватися. Священик кладе на Дискос (золота тарілка) частиці
хліба для освячення. Більша частиця хліба символізує Ісуса, Агнця.
Менші частиці, які розміщені довкола великої символізують Пресвяту
Богородицю, прославлену Церкву (душі, які перебувають у Царстві
Небесному), Церкву терплячу (душі в чистилищі) та земну Церкву.
Перша частина – молитовна частина (Євр. 1, 1): Ми розмовляємо
з Богом. В антифонах ми прославляємо Бога. В єктеніях ми
молимося про благословення для людей, про мир у світі, а вірні
відповідають: “Господи, помилуй”. У цій частині люди готуються до
жертви. Тоді Ісус промовляє до нас через апостольські послання,
через Євангеліє та проповідь священика.Друга частина – сама
жертва. Ісус приносить Сам Себе Небесному Отцеві (Євр. 9, 14)
(ми приєднуємося до Нього). Після проповіді, у ранній церкві,
Катехумени (ті, хто готувався до хрещення) отримували науку про
правди віри та були змушені залишити церкву, щоб не виявити це
поганам і тільки охрещені християни мали право бути присутніми на
другій частині Літургії, якою була сама жертва, і яку часто перші
християни називали “таємницею”. Після того як Катехумени
залишали церкву, священик приносив келих та хліб для жертви. Тоді
промовлявся Символ віри. Перед визнанням віри, мав місце обряд
поцілунку миру. Оскільки, ніхто із присутніх на такій величній жертві
не міг брати у ній участі із серцем повним злоби та гніву до своїх
ближніх. Священик підносив покрівець перед своїми очами,
пригадуючи про те, що існує межа між нами а правдами віри, які ми
не можемо збагнути своїм слабким людським розумом, але ми
віримо у те, що нам проповідує Господь.Після цього промовляється
молитва: СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ, небо і земля сповнені Твоєї слави,
Осанна на висотах. Ця частина символізує урочистий в’їзд нашого
Господа у Єрусалим у Квітну неділю. Вірні урочисто приклоняють
коліна, священик кланяється перед вівтарем, промовляючи слова
освячення, які вперше промовив наш Господь Ісус під час Тайної
Вечері: “ Прийміть, їжте, це є Тіло Моє. Пийте, це є Кров Моя, яка
проливається на відпущення гріхів.” Силою Божою хліб і вино
перемінюються у Тіло та Кров Христову. Священик високо піднімає
чашу та освячені дари для поклоніння вірними, промовляючи: “Твоє
від Твоїх” (означає, що ми приносимо Бога Сина Богові Отцеві) “за
всіх і за все”. Цей момент нам вказує на те, що таке є Св. Літургія:
“Жертвування Бога Сина Богові Отцеві. ДОСТОЙНА ЖЕРТВА. Тут ми
приносимо самих себе з Ісусом...............
Пригадуємо про Молитву: Пам`ятаймо, що Господь Бог нас
сотворив, щоб ми любили Його, поважали і служили йому.
Мудрість породжує любов. Ми не можемо любити Бога, якщо не
звертаємось до Нього у молитві. Але через щиру молитву ми
отримуємо ласку Божу, яка провадить нас до пізнання Бога, і так
ми заслуговуємо на Його ласки і любов до нас. Всі ми запрошені
кожного дня на молитву о 9-ій год. вечора. Надіємось, що хоча б
одна Родина на день візьме участь у молитві, щоб бути ближче до
Бога не тільки у Неділі і свята, але і в будні.

