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католиками.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед.
Вимагається відбути передподружні науки.
Глас 4: Апостол: до Галатів 2:16- 20. / Євангеліє: Лука 8:5 – 15.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:159:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
1:35). Детальніша інформація на фейсбуці:
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Ольги Шафранської
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
та всієї Родини, зам. Марія Шафранська) - укр. мовою. Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у
Понеділок, 22-го Жовтня, 2018. Св. ап. Якова Алфеєвого.
суботу 1:30 – 2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15
9:00 год. ранку – За здоров’я Роберта та Летісії Налевайко,
год. Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
зам. Родина Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих
Вівторок, 23-го Жовтня, 2018. Свв. мчч. Євлампія і Євлампії.
кожної першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про
9:00 год. ранку – За здоров’я для Надії Чорномидза,
зам. Наталія Попович яких просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У
Середа, 24-го Жовтня, 2018. Св. ап. Филипа, одного з семи дияконів. Прп. випадку необхідності, звертатися у будь-який час.
Теофана Начертанного, єп. Нікейського і творця канонів.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
9:00 год. ранку –  Богдан Шафранський/Панахида/,
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 2- го
зам. Родина Ґалилуйко. листопада 2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Четвер, 25-го Жовтня, 2018. Свв. мчч. Прова, Тараха й Андроніка. Прп.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
Косми Святоградця, єп. Маюмського і творця канонів. Пам'ять св. Мартина
Субота (10:00 – 2:00 год).
Милостивого, єп. Туринського.
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру,
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Ігора, Ольги,
приходьте кожної неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є
Соломії, зам. Родина
обов’язок кожного християнина.
П`ятниця, 26-го Жовтня, 2018 р. Свв. мчч. Карпа, Папили й Агатоніки мч.
Служба Божа для дітей і молоді сьогодні (4 – го листопада 2018
9:00 год. ранку - Анна Романюк /Панахида/,
р. о 12:00 год дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна
зам. Родина Ґалилуйко
Служба Божа о 12:00 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки
8:00-год. вечора – Вервиця, Молитви та Акафіст до Іверської
не забувайте приводити дітей до храму Господнього.
Чудотворної Ікони Богородиці.
Субота, 27-го Жовтня, 2018 р. Свв. мчч. Назарія Гервасія Протасія й Келсія. Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до
вісника – до 12:00 год кожної п’ятниці.
Прп. Параскеви Терновської.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої
6:15 год. вечора – Вечірня
Родини (Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
7:00 год. вечора –  Нестор Гудзій, зам. Наталія Попович
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для
Неділя - 22-а по Зісланні Святого Духа, 28- го Жовтня, 2018 р.
всіх, хто втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує
Прп. Євтимія Нового. Св. прпмч. Лукіяна, пресвітера Великої Антіохії.
розради, всім, хто самотній і кому потрібна дружба, надія, любов,
9:00 год. ранку – (Боже Благословення для о. Миколи Олвіяна
Попович з Родиною, Олесі Варивода з Родиною, Кевіна Фромел з для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко двері
в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії,
Родиною, Ірини Корецької з Родиною, зам. Родина Саміло – анг.
щоб представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо
мовою.
зустрічі з вами!
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя - 21-а по Зісланні Святого Духа, 21- го Жовтня, 2018 р.
Свв. Отців VII Вселенського Собору. Прп. Пелагії.

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

Недільна Пожертва, 14 жовтня, 2018 р.
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: $200, Тетрапод: $5, Кава: $160, Додаток: $20, Світло: $515,
Місячна пожертва на іпотеку - $855, Недільна пожертва – $1,265, Разом - $3,020.00.

Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулої неділі 14 – го жовтня 2018 р.

м. Лінденгурст, НЙ 11757

продуктами чи карточка віза у ваших можливостях. Просимо про
пожертву до 22-го листопада 2018р. Нехай Господь благословить всіх
Вас.
Д. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2018/2019 при нашій
парафії відбудеться у понеділок 31 грудня починаючи о 9 год.
вечера. Музика – від гурту “Ми Українці”. Більшої інформації
можна отримати в наступному віснику.

7. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. п. Андрійові Фостаковському, який минулого тижня добровільно
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
виконав необхідну працю в потребі електрики в нашому центрі.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у б. п. Юрію Манкевич та Віталію Максимов, за виконання необхідної
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до та потрібної праці в нашій церкві.
в. п. Томасу Ларая, який неодноразово добровільно прилучається до
священика.
---------------------------------------------------------------------------------------виконання потрібної праці в нашому офісі.
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці жовтні 2018 р. наші Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
винагородить сторицею.
“На многая і благая літа!”
8. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
Новини нашої парафії:
1. Увага: Дорогі парафіяни! Ми цінуємо будь-які квіти які ви хочете 50.00 дол. від родини, будь ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
пожертвувати для храму. Однак, ми просимо вас не видаляти існуючі могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
квіткові композиції під час Божественної Літургії, бо вони можуть бути 9. До вашого відома: Ми обновляємо наш емайл, якщо хтось з
чиєюсь офірою. Також, будь ласка, приносьте квіти в суботу, а не в вас бажає отримувати церковний вісник по електронній почті,
тоді подайте нам вашу почтову скриньку.
неділю, щоб не відволікати увагу інших парафіян під час
10. Чому Потрібно реєструватися-Записуватися до Парафії:
Божественних Літургій. Щиро дякую вам за увагу.
2. Найщиріші вітання Меланії Марії Стефанюк, дочці Віталія та Записатися-зареєструватися до парафії, це” виповнити картку
Іванни Стефанюк, в отриманні Таїнства Хрещення, Миропомазання перепису населення”. Якщо Ви ще не вписані в церковну картотеку,
парафія не має офіційного доказу, що Ви є членами парафії чи
та Євхаристії в неділю, 14 жовтня, 2018 р
громади. Якщо Ви не отримуєте жодної парафіяльної пошти, це
3. У вівторок 23 жовтня 2018р. жінки з нашої парохії організовують
виготовлення вареників з картоплею, з м’ясом та капуста з грибами означає, що не маємо Вас у списку. Тому, тих які ще не записані,
просимо зайти до парафіяльної канцелярії і виповнити реєстраційну
для розпродажу та для акції починаючи з 6:00-ї год. вечора. Всіх
карточку. При тій нагоді можна теж замовити конверти призначенні
запрошуємо прилучитися до співпраці.
на різні пожертви. Ми щиро вдячні за кожну пожертву, в якому виді
4. Дорогі Парохіяни: Місяць Жовтень - це місяць Вервиці. Під час вона б не була, але тим, хто не використовує конверти не можемо
жовтня щодня о 8-ій год. вечора ми будемо молитися Вервицю або видати посвічення, бо не маємо ніякого доказу про їхню жертвенність.
Молитви на Чотках у нашому храмі, щоб наближатися до Бога
11. Сестринство св. Вервиці запрошує своїх членів в неділю 28
та зростати в духовному житті.
– го жовтя після Української Служби на збори.
5. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з сиром та з капустою
Притчі з св. Євангелія: Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Майбутні події:
А. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
сьогодні 21 жовтня 2018 р.Б.
Б. Неділя 28 жовтня 2018р. – це неділя Місійної діяльності у світі.
Конверти, які призначені для цієї збірки, знаходяться у збірках серед
інших конвертів. Для складання більших пожертв, використовуйте
конверти у притворі нашої церкви. Заздалегідь вдячні Вам за Вашу
щедрість.
В. Дорогі Парохіяни: Різдв’яні свята наближаються і ми щороку
готуємо пакунки до двох сиротинців в Україні. Наші кошти обмежені і
тому ми просимо вашої допомоги. Також висилаємо до сиротинців
одяг і солодощі. Хотілось щоб і тих дітей порадувати, бо і вони є
Божими дітьми, тільки нажаль в них доля не склалась такою радісною,
але ваша щедра капля пожертви чи духовна чи матеріальна застукає
до дитячого серця і принесе теплоту добра і радості. Щиро дякуємо
Г. Наша парафія організовує Chinese Auction 10-го Листопада 2018го р з 6:30 год до 11-ої год.вечора. Всі наші парохіяни запрошені на
цю довгоочікувану подію.
Ґ. Сестринства Апостольства Молитви та Св. Вервиці будуть
спонсором збірки продуктів для потребуючих нашої парафії та людей
доброї волі, які дуже часто звертаються до нашого храму в потребі.
Дорогі в Христі, панство Варивода відповідають за цю акцію. Тому
просимо, щоб ви нам допомогли, якщо знаєти чи хтось в потребі або
нещодавно приїхали до США будь ласка дайти нам знати, щоб їм
допомогти. Ви можети прилучитись до цієї акції чи то фінансово або

Моїми учнями будете, і пізнаєте правду Івана 8:31-32
Притча про молитву: "І сказав Він до них: Хто з вас матиме приятеля, і
піде до нього опівночі, і скаже йому: Позич мені, друже, три хліби, бо
прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю, що дати йому. А
той із середини в відповідь скаже: Не роби мені клопоту, уже замкнені
двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу
вам: коли він не встане, і не дасть ради дружби йому, то за докучання
його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І Я вам кажу:
просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам!
Бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а тому, хто стукає
відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому
каменя? Або, як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину?
Або, як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона? Отож, коли ви, бувши
злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше
Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в
Нього?" (Луки 11:5-13)
Притча про багатство: "В одного багача гойно нива вродила була. І
міркував він про себе й казав: Що робити, що не маю куди зібрати
плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і
просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій
достаток. І скажу я душі своїй: Душе, маєш багато добра, на багато років
складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися! Бог же до нього прорік:
Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому
позостанеться те, що ти був наготовив?... Так буває і з тим, хто збирає
для себе, та не багатіє в Бога." (Луки 12:16-21)

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
муками Господніми, знайде в них доволі всього, що для нього
Новини зі Стемфордської Єпархії або з інших парохій:
пожиточне і конечне, і не потребує шукати чогось кращого поза
А. Єпархіальний День Родини: “Твої діти, мов паростки
Ісусом. О, коли б Ісус розіп’ятий увійшов у наше серце, як скоро і
оливні....(Пс. 127:3) - 28 Жовтня, 2018р., в Слотзбурзі, в Монастирі
наскільки ми стали б ученішими! Ревний чернець все радо зносить і
Сестер Служебниць, НЙ. Детальніші інформації у додатку до нашого
приймає, що йому кажуть. А недбалий і лінивий – терпить прикрість
Вісника.
за прикрістю, і з усіх боків щось тисне його: бо в серці немає втіхи, а
Б. Українська греко-католицька парафія Св. Івана Христителя у
шукати її в світі йому не вільно. Чернець, який не живе за правилом,
Рівергеді, Нью-Йорк організовує Осінній Фестиваль у суботу 24 - го
виставляє себе на тяжкий упадок. Хто шукає більшої свободи і
листопада 2018 р. з 7.00 год. вечора за адресою (214 Marcy Ave.,
вигоди, той буде постійно в скрутному становищі, бо ні перша, ні
Riverhead, N.Y. 11901. Детальніша інформація подається на додатку
друга річ не догодить йому. А що роблять інші ченці, які підлягають
до вісника.
гострим монастирським правилам? Вони рідко виходять з дому,
--------------------------------------------------------------------------------------живуть самотньо, нужденно їдять, ходять у грубій одежині, багато
Про щире бажання виправити своє життя
працюють, мало говорять, пізно лягають спати, встають удосвіта,
Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі!" Колосян 3:2
довго моляться, часто щось читають і в кожній речі дотримуються
Будь чуйний і пильнуй у службі Божій, постійно думай про те, чому
правил. Глянь на картузіян, цистерсів, на ченців і черниць різних
ти сюди прийшов і для чого покинув світ? Чи не для того, щоб
уставів, як вони щоночі встають і співають псалми Господові. І тому
жити для Бога і стати духовним чоловіком? Тому рвися до поступу,
було б ганьбою для тебе, якщо б ти мав лінуватися до цієї святої
бо незабаром дістанеш винагороду за свої труди, і тоді вже не буде в
справи, коли такий великий чернечий хор став хвалити Бога. О,
тебе ані страху, ані болю. Тепер хвильку попрацюєш, а знайдеш
якби-то не треба було нічого іншого робити, як тільки всім серцем і
довгий відпочинок і навіть віковічну радість. Якщо вірно і щиро
устами хвалити Господа, Бога нашого! О, якби ти ніколи не
витримаєш у праці, то й Бог, без сумніву, буде вірний і щедрий у
потребував ані їсти, ані пити, ані спати, а міг безупинно віддаватися
подяці. Маєш триматися певної надії, що доб’єшся перемоги; але не
лише духовним справам! Тоді був би ти далеко щасливіший, ніж
треба ставити самовпевненим, щоб часом не зледащіти або не
тепер, коли з якої-небудь потреби мусиш служити тілу. Якби не було
загордився. Колись один чоловік, який часто в тривозі між страхом і
тих конечних потреб, а тільки духовна пожива для душі, якої ми, на
надією боровся з різними думками, молячись у церкві перед
жаль, досить рідко коли шукаємо. Коли людина дійшла до того, що
престолом, так роздумував і промовляв: «О, якби ж то я знав, що
вже ні в якому створінні не шукає для себе втіхи, тоді допіру вона
витримаю до кінця!» І враз почув у серці відповідь Божу: «А якщо б
починає мати сердечне уподобання в Бозі: тоді вже вона буде
ти це знав, що робив би тоді? Роби тепер і будеш цілком певний! » І
вдоволена всім, що випаде. Тоді вона не буде ані тішитись чимось
враз, утішений і підбадьорений, він поклався на волю Божу, а
великим, ані над малим сумувати, але цілком буде уповати на Бога,
тривожна непевність щезла. Він не хотів більше цікавитись і
який є для неї всім у кожній речі: для неї по правді ніщо не гине і не
питатися, а намагався сам доходити до розуміння, яка єсть Богу
вмирає, бо все живе для Нього і жваво слухає в мить Його святої
мила і свята воля Божа, щоб почати і завершити всяке добре діло.
волі. Завжди пам’ятай про кінець та про те, що змарнований час вже
«Уповай на Господа і добре чини, - каже пророк, - заселяй землю, і
не вернеться ніколи. Без запопадливості та пильності ніколи не
поживишся її багатством» (Пс. 36:3). Є одна річ, яка стримує від
набудеш чеснот. Як почнеш холонути до них, будеш зле почуватися.
поступу і щирої поправи багатьох людей, - це страх перед
Але якщо щиро старатимешся, знайдеш святий спокій і почуєш, як-то
труднощами і боротьбою. Бо найбільше ті поступають у чеснотах,
праця стає щораз легша, завдячуй ласці Божій і твоєму замилуванню
хто мужньо намагається робити те, що для них є найтяжче і
в чесноті. Чоловік, охочий і пильний, до кожного діла готовий.
найнеприємніше. Адже людина тим більше поступає вперед і тим
Набагато важче чинити, опір хибам і пристрастям, аніж упрівати від
вищої заслуговує ласки, чим більше перемагає себе і вмертвляє своє
тяжкої фізичної праці. Хто не вистерігається дрібних хиб, помалу
серце. Та не всі люди однаковою мірою мають що поборювати і
впаде в великі. Завжди будеш тішитись ввечері, якщо день із
вмертвляти. Однак пильний борець, хоч би він у собі мав і багато
користю перебудеш. Пильнуй себе, заохочуй до праведності,
пристрастей, буде успішніше поступати вперед, аніж інший чоловік,
упоминай; і хай діється з іншими, що хоче, а ти не опускайся.
моральний, але не такий беручий до чеснот. Дві речі стають у
Наскільки поступиш уперед, настільки сам себе присилуєш.
природі на шляху до виправлення: силоміць відірватись від того, до
(Уривок з книги «Наслідування Христа» Тома Кемпійський)
чого тягне зіпсована природа, і запопадливо плекати ту чесноту, якої
Преподобної матері нашої Пелагії – 21 жовтня
комусь найбільше не вистачає. Старайся також найбільше того
В Антіохії, близько 453 р., жила молода, прекрасна тілом і широко
остерігатися і те поборювати, що тобі частіше не подобається в
інших людях. Усюди дбай про свій поступ; тож коли бачиш або чуєш відома своїм злим і грішним життям акторка Пелагія, яку за красу ще
називали Маргариток, що означає – “перла, бісер”. Була вона
добрий приклад, хай він тебе схиляє до наслідування. А коли
завважиш щось погане, остерігайся робити таке саме; або ж коли ти поганкою, маєтки мала величезні, а життя провадила в розпусті і
вже вчинив таке, старайся чимскоріше виправитися. Під яким кутом гріхах. Одного разу архиєпископ Антіохії запросив кількох єпископів
зору ти оцінюєш інших людей, так само інші оцінюють тебе. Як мило і на нараду. Серед них був і святий Нон, єпископ Іліополя (до цього він
гарно дивитися на жваву та побожну, обичайну та карну братію. А як був монахом Тавенни), який серед інших навернув також до
тридцяти тисяч сарацинів та охрестив їх. Коли єпископи, прибувши
сумно і гірко споглядати, як вона неподобно поводиться, як вона не
до Антіохії, пішли до церкви святого мученика Юліяна, зустріли юрбу
виконує того, до чого її покликано! Як-то шкідливо занедбувати
молодих дівиць і чоловіків. Серед них була Пелагія, одягнена зі
обов’язки свого звання, а схиляти своє серце до того, що нам не
смаком у дорогі одежі, вся сяюча золотом і дорогоцінним камінням,
вільно! Пам’ятай про свою постанову, яку ти зробив, і постав собі
перед очима образ Розп’ятого. Коли глянеш на життя Ісуса Христа, від якої поширювався чарівний аромат дорогих олій. Єпископи
опустили очі додолу, лишень святий Нон довго і пильно
маєш багато чого стидатися; що ти ще не постарався про те, аби
супроводжував її поглядом, а потім сказав єпископам такі слова:
стати подібним до Нього, хоч вже давно вступив на Божу дорогу.
“Бачите ту невісту? Колись на суді Бог поставить її коло нас і
Чернець який щиро і побожно роздумує над найсвятішим життям і

судитиме разом з нею. Скільки годин вона щодень трудиться, аби
якнайкраще зодягнути своє тіло? А ми, які покликані служити Богові,
як мало робимо, щоб прикрасити добрими ділами і чеснотами свою
Душу! Господи Ісусе Христе, прости мене, грішного і недостойного.
Одяг цієї жінки, що любить красу свого тіла, перевищує одяг моєї
душі. Яким лицем я гляну на Тебе? Як мені виправдатися перед
Тобою? Затаїти душі своєї перед Тобою не можу; Ти бо знаєш усі
тайни. Горе мені, грішному! Стану перед Тобою, а душа моя не
матиме тої прикраси, якої Ти домагаєшся. Блудниця постановила,
що подобатиметься людям, і дотримує своєї постанови. Я обіцяв
догодити Тобі і обманув Тебе в безпорадності своїй. Нагий я перед
небом і землею, бо не сповнюю заповідей Твоїх. І нема у мене надії
на діла мої, є лишень надія на Твоє милосердя, і лиш у ньому моє
спасіння”. А потім, проливаючи гарячі сльози, святий єпископ став
молитися і за явногрішницю Пелагію, щоб Господь подав їй ласку
покаяння, щоб її краса не стала причиною згуби для багатьох душ, а
щоб причинилася до прославлення Сина Божого. Наступного дня, у
неділю, святий Нон розповів Якову, що бачив уві сні, як на початку
Божественної літургії біля престолу літала чорна голубка, вся
осквернена брудом, і щойно після возгласу: “Оглашенні вийдіть”, –
вилетіла з церкви. А коли після Служби Божої він виходив з церкви,
то голубка враз з’явилася над ним, і то так близько, що він схопив її
рукою і кинув у посудину зі священною водою (у хрестильницю). За
хвилю голубка, вже сніжно-біла, вилетіла з води і піднеслась до
неба. Коли обидва владики прийшли до церкви, єпископ Антіохії
попросив святого Нона виголосити проповідь. Святий проповідник
говорив про пекло так переконливо, що його слова проникли до
серця кожного присутнього. Цю проповідь чула також Пелагія, котра
з цікавости прийшла до церкви. Зворушена, стривожена, в сльозах,
вона прийшла додому і написала до святого Нона листа, щоб він не
відкинув її, а привів до пізнання правди і до покаяння. Єпископ
відповів невісті, що у церкві, в присутності інших єпископів готовий
говорити з нею. Пелагія тут же прийшла до церкви святого Юліяна і,
припавши до ніг владики Нона, стала просити про хрещення.
Єпископ відповів, що Церква не може уділяти тайни хрещення
явногрішниці, доки не матиме певности, чи вона буде в змозі
витривати у добрі. Та Пелагія, не встаючи із землі, голосно сказала
до єпископа: “Ти даси за мене звіт перед судом, якщо не охрестиш
мене зараз, а я повернуся знову на дорогу гріха!” Побачивши сильну
віру невісти і її глибоке розкаяння, єпископи веліли покликати
дияконису Роману, а коли та прийшла, то Пелагія, навчена головних
правд Христової віри, визнала прилюдно, що гріхів у неї більше, як
піщинок на березі моря, і прийняла святе хрещення. Сім днів Пелагія
перебувала в домі Романи, тут вона вела тяжку боротьбу з
диявольськими спокусами, але, з Божою поміччю, подолала їх. А
коли добігав кінця восьмий день і новоохрещені складали білі одежі,
які отримали після хрещення, тоді Пелагія потай одягнулася у
волосяницю та чоловічу одежу і зникла з Антіохії. Диякониса Романа
плакала за нею, як за рідною сестрою, та святий Нон заспокоїв її і
сказав, що Пелагія вибрала добру і спасенну дорогу. Треба ще
додати, що всі її маєтки і скарби було роздано убогим, слугам,
невільникам і невільницям вона дала свободу і, обдарувавши їх
щедро, заохочували пізнати Христову віру. А під кінець попрощалася
словами: “Дай Боже, щоб усі ми зустрілися в царстві небесному”.
Через чотири роки диякон попросив єпископа Нона благословити
його на прощу до Єрусалиму. Владика, уділивши благословення,
доручив йому відвідати в Єрусалимі побожного затворника Пелагія,
який має келію в печері під Гетсиманією. Прибувши до Єрусалиму,
Яків довідався від монахів, що той Пелагій провадить дуже строге

життя. Вхід до своєї печери він заклав камінням, а добрі люди
подають йому хліб через маленьке віконце. “Я знайшов його келію, –
розповідає Яків, – постукав у вікно. Вона (насправді це була
преподобна Пелагія, переодягнена на чоловіка) відчинила віконце і
впізнала мене, але я не пізнав її. Годі мені було впізнати ту, яку я
колись бачив у всій її красі. Тепер вона висохла і почорніла від вічних
постів, а її очі глибоко запалися. Вона запитала мене: «Звідки тебе,
брате мій, Господь веде?» Я відповів їй, що єпископ Нон прислав
мене. «Нехай владика молиться за мене, бо він справді святий
чоловік», – відповіла вона, зачинила вікно і стала співати псалми. Я
молився біля стін її келії і відійшов з переконанням, що бачив ангела.
Через кілька днів я вдруге прийшов до її келії, стукав і кликав, однак
ніхто не відізвався. Тоді через три дні я знову прийшов, але Пелагія
не відчинила віконця. І мені спало на думку, що вона або покинула
келію, або померла. Тоді я проламав вікно і побачив її вже неживу. Я
поспішив до Єрусалиму і дав знати по монастирях, що монах Пелагій
помер. Усі збіглися до його келії, бо уважали затворника святим. А
коли тіло, за звичаєм, хотіли намастити оліями, тоді виявилося, що
Пелагій – жінка. Увесь зібраний народ став славити Бога словами:
«Слава Тобі, Господи Ісусе, що у Тебе є затаєні угодники на землі,
не тільки мужі, але й жінки». Чутка про смерть преподобної Пелагії
поширилася дуже швидко, монахи зі всіх навколишніх обителей, від
Йордану і Єрихону, зібралися і з почестями поховали тіло святої”.

І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Запам’ятаймо:
- Він був смертним, але - Богом. З Давидового роду, але Творцем
Адама. Носив тіло, але залишався безтілесним. По Матері-Діві
обмежешш, але безмежний... Як людина він мусів боротися, але як Бог
був непереможний; тричі подолав спокусника. Приймав поживу, але
нагодував тисячі і воду перемінив у вино. Христився, але очистив гріхи, і
Дух громо-гласно проголосив Його Сином безначального... Молився, але
вислуховував благально молитви тих, що гинуть. Він був Жертвою, але
й Архієреєм; Жерцем, але і Богом. Приніс у дарі Богові кров, але очистив
світ. Піднесений на хрест, але до хреста прибив гріх. Він уподібнився до
мерців, але встав із мертвих, а раніше і сам воскрешав мерців. Якщо
одне показувало убогість смертних, то інше - багатство Безтілесного (св.
Григорій Богослов, Слово 2, Про Сина).

- Не зважай на тіло, не шукай всіма можливими способами добра для
нього! Не зітхай за здоров'ям, красою, розкошами, довгим віком! Не
бажай грошей, слави і влади! І все, що служить тобі в дочасному житті,
не ціни так високо, щоб, дбаючи про все це, ти не занедбав майбутнього
життя (св. Василій Великий, Уважай на себе).
- Якщо б можна було перерахувати безліч Божих щедрот та зміряти
величину Божого милосердя у відношенні до величини й сили гріхів, то
треба було б впасти у розпач. Але це певне, що хоч можна зміряти й
перерахувати навіть найбільші гріхи, то неможливо зміряти Божого
милосердя та порахувати Його щедрот. Тому пора не на розпуку, а на
пізнання Божого милосердя, на визнання та осуд гріхів, прощення яких
дається у Крові Христа (св. Василій Великий, КПр. 13).
- Скільки разів кличуть на молитву, співай устами Божу хвалу і будь при
правилі аж до останньої молитви. Бо, як не перестаєш їсти, поки не
наситиш тіла, то наскільки більше належить витривати при духовній
поживі й молитвою скріпити душу. Бо як небо відрізняється від землі і
речі небесні від земних, так душа різниться від тіла (св. Василій Великий, А.Б. 2).
- Щоб вберегти дітей від великої небезпеки, нехай батьки впроваджують
у родинне життя спільні молитви, і то співані. Нехай читають вголос
Святе Письмо і побожні книжки, нехай кожна дитина на грудях носить
хрестик чи медалик, нехай віддадуть хату під опіку Пречистої Діви, нехай
благають Спасителя, щоб поміг їм сповнити важкі обов'язки щодо дітей
(митр. Андрей Шептицький, До сповідників, 1940).

