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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя, 16-го Квітня, 2017 р. НЕДІЛЯ ПАСХИ. ВОСКРЕСЕННЯ
ХРИСТОВЕ. ВЕЛИКДЕНЬ. Прп. ісп. Микити, ігумена обителі Мидикійської.

Святковий Глас : Апостол: Діяння Апостолів 1:1–8. / Євангеліє: Івана 1:1–17.

6:00 год. ранку – Заберання Плащаниці ( Надгробне)
6:20 год. ранку – Пасхальна Процесія – Воскресіння Христове
6:45 год. ранку – Воскресна Утрення
7:30 год. ранку – Служба Божа – укр. мовою
Після Служби Божої: цілування Христа та Мировання
відбудеться в Церкві, а посвячення пасхальної їжі, якщо погода
нам дозволить відбудеться надворі.
10:00 год. ранку – Воскресна Служба Божа - анг. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Благословення для Ірини Попович, зам. Родина.

Увага: Тиждень загальниці.
Світлий Понеділок, 17-го Квітня, 2017. Прпп. Йосифа, піснописця, і Юрія,
що в Малеї.

9:00 год. ранку – Служба Божа
Світлий Вівторок, 18-го Квітня, 2017. Свв. мчч. Теодула і Агатопода, і
тих, що з ними.

9:00 год. ранку –  40 – й день за пок. Ірину – Любу Коваль,
/Панахида/, зам. панство Варивода
Світла Середа, 19-го Квітня, 2017. Св. Євтихія, архиєп.
Царгородського. Переставлення св. Методія, учителя слов’янського.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх (Спеціяльна інтенція), зам. Матері в молитві
Світлий Четвер , 20-го Квітня, 2017. Прп. Юрія, єп. Митилинського.
9:00 год. ранку – (друга Літургія) - Боже Благословення для
Ірини Попович, зам. Родина Попович
7:00 год. вечора -  Василь (8 – а річниця) /Панахида/,
зам. панство Хробаків
Світла П`ятниця, 21-го Квітня, 2017 р. Свв. апп. Іродіона, Агава, Руфа,
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10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Ростислава
Москалюк та всієї родини: Боже благословення для всіх прочан,
зам. Родина Москалюк) – укр. мовою.
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
відбути передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30).
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Уроки українських танців для дітей віком (5-9 р.) проводяться у суботу з
1:30 – 3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 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 5- го Травня
2017р. 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 (7 – го травня 2017 р в 12:00 обіда) в
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12 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.
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
Асинкріта, Флегонта і Єрма.
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
7:00 год. вечора Боже Благословення для членів
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство.
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,
Світла Субота, 22-го Квітня, 2017 р. Св. мч. Євпсихія.
наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
6:00 год. вечора – Вечірня
парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
7:00 год. вечора –  За всіх померших, зам. Матері в Молитві
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Томина Неділя, 16-го Квітня, 2017 р. Свв. мчч. Терентія, Помпія і тих, що з Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
ними.

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

Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини

м. Лінденгурст, НЙ 11757

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Дорогі Парафіяни!
Під час Великого Посту ми відкриваємо наші серця на
поклик Христа. Події Страсного тиждня та Великодня
пригадують нам, що ми переможемо з Христом, якщо
будемо наслідувати Його в нашому житті.
Великдень є найурочистішим періодом часу в році, періодом
щастя, радості і тріумфу. Бог так полюбив світ, що віддав
Сина Свого Єдинородного для нашого спасіння. Через жертву
осягаємо любов, а через Хрест – перемогу. Під час Великодня
та Світлого тижня ми є покликані до того, щоб збагнути ці
правди і отримати велику радість.
Нехай Воскреслий Христос благословить вас миром, ласкою
відданості до нашої святої віри, через яку ми приймаємо
участь у цих величних таємницях!
Нехай Воскреслий Христос наповнює ваші серця своєю
любов’ю!
З вами у Христі, о. Ольвіян М. Попович з Родиною
p.s. Управа Церкви Св. Родини хоче щиро всім вам
подякувати за вашу щедрість та доброту з нагоди Великодних
свят!

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці квітні 2017 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”
------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо
звертатися до священика.

воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, основа миру, начало примирення,
припинення ворожих дій, знищення смерті, поконання диявола. Сьогодні люди
з'єдналися з ангелами, і одягнені в тіло разом з безтілесними силами тепер
возносять ніснопіння. Сьогодні знищена влада диявола, сьогодні розірвані пута
смерті, ударемнена перемога аду (св. Іван Золотоустий, Слово на Пасху).

Новини нашої парафії:
1. Як чудово було минулої Неділі бути разом на Хрестній Дорозі в Іст
Морічес. Сонячна погода дала нам можливість роздумувати і брати
участь у страстях Христових на хрестній дорозі і приготовити себе у
духовності розважати над страстним тижднем. Всіх нас разом з
дітьми було 120 осіб.
2. Приносимо співчуття п. Наталії Панчук та її Родині з упокоєнням у
Бозі її матері  Євгенії Російчук в Україні. Вічна їй пам`ять.
3. Запам`ятайте: а. Збірка в місяці квітні: Прибирання церкви:
Наступна добровільна збірка відбудеться 23-го квітня 2017 р.Б.
б. Заплановані події: СВЯЧЕНЕ: На Томину Неділю (обидва
календарі), 23 квітня, 2017 р., наша парафія запрошує всіх на
Пасхальний обід (Свячене) після обидвох Св. Літургій у церковній
залі. в. Український танцювальний колектив Горлиця при нашій
парафії організовує 11-го Червня 2017р 1-ий Український
Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша інформація
прилучина до нашого вісникa.
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. тим парафіянам, що принесли речі для нашої програми допомоги
бідним. П-ву Ігорю і Олесі Варивода, що допомогли у приготуванні 12
пасхальних кошиків (обидвох календарів) для парафіян у потребі.
Наступні парафіяни зробили пожертви у цьому наміренні: анонімна
родина -$200; п-во Варивода - $100; Сестринство Св. Вервиці - $100;
Матері в молитві - $100; п. Наталія Попович - $100.
б. п-ву Славомиру і Олені Саміло, котрі приготували галузки
пальм і верби на Квітну Неділю згідно обидвох календарів, та
прибирали церковну залю, виконали необхідних роботи при потребі
нашої парафії з понеділка по п’ятниці, а також підготували гріб для
Великої П’ятниці.
в. шести жінкам із Сестринства св. Вервиці, які в понеділок, вівторок
та в четвер минулого тижня продовжували випікати паски для
продажу. За працю і старанням пп. М. Готра, Н. Попович, Н.
Войтович, І. Корицької, Н. Панків, Н. Попович, Л. Попович через
випічку пасок і та їх продажу придбали 1,075.00 дол. для потреб
нашого храму.
ґ. пп. Г. Каплун, Г. Мир, М. Балабан, А. Івасюк котрі добровільно
прибрали церкву з нагоди надходячої Пасхи (згідно обидвох
календарів) у четвер, 13 квітня, 2017. Задля їхньої праці наша
церква заощадила додаткових витрат.
г. Всім тим нашим парохіянам та друзям, які добровільно
прилучилися з пожертвами для збір коштів для притулку в Україну, а
Недільна Пожертва, 9 квітня, 2017 р.
особливо пожертвували: п. Адріян Салук - 500 дол., п. Наталія
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
Попович – 100 дол., Сестринство Св. Вервиці – 100 дол., Матері в
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
Молитві – 100 дол.. Всього разом було зібрано 800 дол. У скорому
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
часі будуть готуватися пачки до притулку в Старий Розділ та інші
Свічки: $440, Тетрапод: $18, Лоза: $200; Вареники: $6, Кава: $181, Квіти: $55
притулки. Також всім тим нашим парохіянам, які принесли діточий
Річний внесок: $100, Різне: $5; Велика П`ятниця: $8; Церква в потребі: $10,
одяг, взуття і тощо для цієї акції.
Місячна пожертва на іпотеку - $470.00,
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
Недільна пожертва – $1,884.00
/ Разом - $3,553.00
винагородить сторицею.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
5. Пригадаймо собі, що від сьогодні до Зелених Свят в Церкві не
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 9–го квітня 2017 р.
стається на коліна.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
До вашої уваги: Ось настало в нас бажане і спасенне свято - день

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

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Ліненгурст, НЙ 11757
і запитав, чи не хочуть вони залишити Його, Петро відповів:
Новини з інших парохій чи монастиря:
«Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у тебе – слова життя
В неділю 7 – го травня при Українській Католицькій парафії Св.
вічного» (Ів. 6,68). Ми бачимо групу людей, зібрану навколо
Володимира в Гемпстеті, НЙ відбудеться Благодійний концерт
Того, Хто є Життям Вічним; і ця група людей не може існувати
з участю Анички. Зібрані кошти будуть передані на допомогу
поза зв’язком з Христом не тому, що їх з’єднують узи любові,
воїнам Української Армії. Спонсор свята 42 відділ ООЧСУ при
дружби, лояльності, а тому що в Ньому вони пережили Життя
парафії. А також до концерту відбуде
Вічне. І коли Христос помер на хресті, зацькований, зраджений
ться доповідь з 70 – ї річниці операції Вісла. Більша
тими, хто був поза цим колом любові, то тоді – йшлося не про
інформація прилучина до нашого вісника.
смерть друга і наставника: то була набагато глибша трагедія.
Якщо Христос у всій повноті, що Він представляв Собою, міг
Воскресіння і хрест
померти на хресті, значить, людська ненависть сильніша
«Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, – ми
Божественної Любові; людська ненависть перемогла
проповідуємо Христа розп’ятого: ганьбу для юдеїв, і глупоту для
Божественну Любов, відкинула Його і вбила на Голготі. І якщо
поган, а для тих, що покликані, -чи юдеїв, чи греків – Христа, Божу
пам’ятати про ту єдність, яка поступово утворилася між
могутність і Божу мудрість. Бо, нібито немудре Боже – мудріше
Христом і Його учнями, так що їх життя стало Його життям і
від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили» (1
вони діяли, бачили, відчували і сприймали все в Ньому і через
Кор. 1,22-25).
Нього, ви зрозумієте, що Його смерть була не тільки повною
Не слід ні на мить забувати, що кінець і мета нашої подорожі –
та безповоротною темрявою Великої п’ятниці, але була їх
зустріч з Воскреслим Христом. Деякі люди готові визнати, що
власною смертю, тому що у них відняли життя; вони не могли
подія Воскресіння займала в досвіді апостолів величезне
більше жити, їм залишилося лише існувати. Тоді ви можете
значення, але не в змозі зрозуміти, яким чином цей
зрозуміти, чому для апостолів Воскресіння було повною
апостольський досвід може мати центральне значення і для
новизною, вирішальною подією. Коли на третій день Христос
нас. Факт, що з усіх світових історичних подій Христове
з’явився їм при закритих дверях, першою їх думкою було, що
Воскресіння належить у рівній мірі до минулого і до реальності
це галюцинація, марево. Христос підкреслює, що Він не дух,
сьогодення. Христос, Який помер на Хресті в певний день,
не примара. Він ділить з учнями їжу. І ясно, чому перші слова
Христос, Який воскрес із гробу у Своїй прославленій людській
Христа були словами потіхи: «Мир вам!» (Ів. 20,21). Він
плоті в певний день, належить минулому як історичний факт;
приносить їм мир, відібраний Його смертю, яка була і їх
але Христос воскреслий живе вічно у Отцівській славі,
смертю; Він звільнив їх від безпросвітного сум’яття, в яке вони
належить історії кожного дня, кожного моменту, тому що,
занурилися, від темряви, в якій неможливо було розрізнити
згідно Його обіцянки, Він, Воскреслий, перебуває з нами нині і
Життя, від цього минулого життя, з якого була вилучена
на віки віків. З цієї точки зору християнський досвід пов’язаний
Вічність. Він дав їм мир, який тільки Він і міг дати, мир, що
з подією Воскресіння, тому що це єдина євангельська подія,
вищий від усякого розуму, мир, який повертає до Життя за
яка може стати частиною нашого особистого досвіду. Все інше
межею всяких сумнівів. Ми також повинні пізнати радість
ми сприймаємо з письмового або усного переказу: опис
Воскресіння, але це можливо, тільки якщо спочатку ми
Страстей, різні події, про які оповідає Святе Писання, але
пізнаємо трагедію Хреста. Для того щоб відродитися, ми
Воскресіння ми знаємо, особисто. Святий Симеон Новий
повинні померти – померти для наших страхів, померти для
Богослов казав: «Як може той, хто не пізнав Воскресіння в
всього того, що робить світ настільки вузьким, холодним,
цьому житті, сподіватися відкрити його і насолодитися ним по
бідним, жорстоким. Померти, щоб наші душі могли жити, могли
смерті?» Тільки досвід Воскресіння і Вічного Життя може
радіти, могли відкрити весну життя. У такому випадку
перетворити смерть тіла в сон, а саму смерть у браму Життя.
Воскресіння Христове дійде і до нас. Але без смерті на Хресті
Звернемося тепер до самої події Воскресіння і запитаємо
немає Воскресіння і його радості – радості відродженого
себе, чому воно настільки є важливим, чому апостол Павло міг
життя, радості життя, якого ніхто більше не в силах відібрати в
сказати: «А коли Христос не воскрес, то марна проповідь
нас! Воскресіння Христа – така ж історична реальність, як і
наша, то марна й віра ваша. Коли ми надіємося на Христа
Його смерть на Хресті. Не тільки серцем, але всім цілісним
лише в цьому житті, то ми – найнещасніші з усіх людей» (І
нашим досвідом ми визнаємо воскреслого Христа. Ми можемо
Кор. 14,15-19).
знати Його день у день, як знали Його апостоли. Не Христа в
Дійсно, якщо Христос не воскрес, то вся наша віра, вся наша
тілі, не Христа, якого бачили оточуючі люди в дні Його земного
переконаність, наше внутрішнє життя, наша надія – все
життя, але вічно живого, безсмертного Христа, Христа, якого,
спочиває на брехні, все ґрунтується на чомусь, чого ніколи не
як каже апостол Павло, ми знаємо духом, воскреслого Христа,
було і що не може служити підставою ні для чого. У досвіді
Який належить часу і вічності, тому що, одного разу померши
дванадцятьох апостолів смерть Христа на хресті була подією
на хресті, Він живе вічно. Воскресіння Христа – єдина,
набагато більшою і значною, ніж смерть друга, наставника і
неповторна подія, яка відноситься як до минулого, так і до
вчителя. Вони не просто оплакували втрату дорогого Друга,
сучасного. Минулого, тому що воно відбулося в певний день, в
поразку Царя, у перемозі якого були впевнені. Якщо ми
певному місці, в певний момент, тому що його бачили і
уважно вчитаємося в Євангеліє, подивимося, які стосунки були
розпізнали як подію в часі, в житті тих, хто знав Христа. Але
між апостолами і Господом, ми побачимо, як мало-помалу
воно також належить і кожному дню, тому що Христос, одного
росте близькість між Учителем та учнями. Христос став
разу воскреснувши, живий вічно, і кожен з нас може знати
центром їхнього життя. Коли Христос звернувся до Своїх учнів
Його особисто; і поки ми не пізнали Його особисто, ми не

знаємо ще, що означає бути християнином. Народження Сина
Божого несхоже на наше. Він володіє вічною славою Отця
перше всіх віків і вступає в наш світ, в створений світ, куди
людина внесла гріх, страждання, смерть. Народження Христа
не є для Нього початком життя, а початком смерті. Перший
день Його життя на землі є першим днем Його сходження на
Хрест. Він віддав Своє життя, прийняв неможливу смерть, щоб
розділити з нами всю трагедію нашого людського становища.
Господь Сам взяв на свої плечі перший Хрест, найтяжчий,
найжахливіший; після Нього тисячі і тьми чоловіків, жінок,
дітей взяли на себе власні хрести, більш легкі. Але як часто і
цей хрест, набагато легший, ніж Хрест Христовий, є для нас
таким страшним. Незліченна безліч людей з любов’ю,
слухняно пройшли Христовим шляхом, довгим, трагічним
шляхом, який вказав нам Господь. Так, шлях трагічний, але
веде він від землі до самого престолу Божого, в Боже
Царство. Ось вже дві тисячі років йдуть, несучи свої хрести,
люди, віруючі в Христа. Вони йдуть слідом за Ним, натовп за
натовпом, і на шляху видно незліченні хрести, на яких
розпинаються учні Христові. Хрест за хрестом, куди не глянеш
все в хрестах. Ми бачимо мучеників, які перенесли тілесні
страждання, бачимо подвижників, героїв духу, бачимо ченців і
черниць, священиків і пастирів, які добровільно взяли на себе
Христовий хрест. І немає кінця цьому ходу. Вони йдуть із
століття в століття, знаючи, що Христос попереджав про те,
що на землі вони будуть в скорботі, але що Царство Боже
належить їм. Вони йдуть з важким хрестом, знедолені, гнані за
правду, за ім’я Христове. Вони йдуть, чисті жертви Богові,
старі і юні, діти і дорослі. А де ж ми? Або ми збираємося
стояти і дивитися, як простує повз нас цей нескінченний
радісний сонм людей з сяючими поглядами, з незгасаючою
надією, з непохитною любов’ю, з невимовною радістю в
серцях? Невже ми не приєднаємося до цієї вічної ходи? Невже
ми не візьмемо свій хрест і не підемо за Христом? Христос
заповів нам йти за Ним. Він закликав нас на бенкет у Своє
Царство, Він поруч з кожним, хто йде цим шляхом. Або,
можливо, це уявляється нам страшним жахом? Як може кров і
плоть винести цю трагедію, видовище всіх цих мучеників,
нових і колишніх? Це можливо, тому що Христос воскрес, тому
що ми бачимо в Господі, Який простує попереду нас, не
переможеного Пророка із Галилеї, яким бачили Його мучителі
і гонителі. Ми пізнали Його у славі Воскресіння. Ми знаємо, що
кожне Його слово правдиве. Ми знаємо, що Царство Боже
належить нам, якщо тільки ми підемо за Ним.
“Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і
тим, що в гробах життя дарував”. (Тропар Воскресінння)
Центральним празником з усіх празників Літургійного Року є
празник Воскресіння Христового. Воскресіння Ісуса Христа є
найбільшим доказом Його божества. Третього дня після Його
смерті Христос воскрес. Ця подія з життя Ісуса є основою
нашої віри. Яке б значення мала б наука Ісуса, якщо б Він не
воскрес? “Якщо б не воскрес Христос, то даремною була б
наша віра і наша проповідь, – читаємо у посланні Св. Павла, але Христос воскрес із мертвих, будучи першим із тих, хто
уснули”. (1 Кор. 15, 14-20). З цієї причини, правда про
воскресіння та християнство є нерозривні. Воскресіння Христа
є запорукою нашого власного воскресіння у вічності. Так як

Христос воскрес, так і ми воскреснемо до вічного життя. Сам
Христос запевнив нас у цьому, кажучи: “Приходить час, коли
всі, що в гробах почують голос Сина Божого...І я воскрешу їх
останнього дня”. (Ів. 5:28; 6:40).
“Це день, що його сотворив Господь, радіймо і веселімся в
нім”. (Прокімен Празника)
Звичаї Великодня
Празник Христового Воскресіння багатий на величні
богослуження, гарні співи, глибоко-символічні обряди але і на
гарні церковно-обрядові народні звичаї.
Воскресні торжества починаються обходом довкола церкви в
супроводі дзвонів. Цей обхід є символом ходу жінокмироносиць в неділю рано до Господнього гробу.
Великодний привіт “Христос воскрес!” перший раз вийшов з
уст ангела до жінок-мироносиць при Господньому гробі. Цей
радісний привіт уже сотні років гомонить у нашому народі
впродовж цілого пасхального часу, ним ми висловлюємо
велику радість і визнаємо нашу віру в Христове воскресіння.
Улюбленим звичаєм у нашому народі є звичай благословення
їжі. Благословення їжі відбувається урочисто після св. Літургії
на церковному подвір’ї. З благословенням великодніх пасок
пов’язано благословення наших писанок і крашанок. Їхнє
походження є дуже давнє. У стародавних народів був звичай,
щоб перед високою особою не з’являтися перший раз без
якогось дару. Передання каже, що Марія Магдалина,
проповідуючи Христову науку зайшла у двір римського цісаря
Тиверія, подарувала йому червону крашанку, привітавши його
словами: “Христос Воскрес!” і з цього моменту почала свою
проповідь. За її прикладом пішли інші християни і почали в
день празника Пасхи обдаровувати себе взаємно крашанками
чи писанками. Особливим виявом великодньої радості по
наших селах та містах були гаївки. В деяких місцевостях
України був звичай, що на Великдень родина йшла на
цвинтар, на могили своїх рідних, щоб поділитися з ними
великодньою радістю та привітати великодним привітом. Ці
звичаї є багатим релігійним скарбом, бо вони нам говорять
про глибоку віру, любов до свого обряду, традиції та про
високу культуру духа нашого народу.
До вашої уваги: Єдинородний Сину і Слове Божий,

невідлучний від Отця, Ти знищив смерть переможним Твоїм
стражданням і всіх, від Адама померлих, кріпостю Твоєю з
Собою воскресив. Сам, Чоловіколюбче, Господи Боже наш,
возведи нас із глибини наших падінь, зглянься на народ Твій і
спрямуй стадо Твоє, яке зростила десниця Твоя – на нас,
народ Твій і паству стада Твого. Благочестивий люд наш
збережи, Церкву в непорушності і мирі сохрани, життя нам
свято і непорочно прожити даруй і світ Твій умиротвори!
Сподоби всіх нас духовно торжествувати у дні ці святі, щоб
світлістю душі і чистотою життя завжди оздоблені, ми гідно
життя прожили та удостоїлися і Небесного Твого Царства. Ти
бо єси Бог і Спас наш, і Тобі славу возсилаємо, з
Безначальним Твоїм Отцем, і Всесвятим, і Благим, і
Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь. (Заамвонна молитва із Святогробського Типікону).

