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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя 5-а Великого посту, Св. Марії Єгипитської, 2-го Квітня,
2017 р. Прп. Отців в обителі св. Сави, що їх убили сарацини.

Увага: Літургія св. Василія Великого.
Глас 8: Апостол: Євреїв 9:11 – 14. / Євангеліє: Марка 10:32 – 45.

9:00 год. ранку – Служба Божа за всіх парафіян - анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Наталі Янишин,
зам. Христина Николин) - укр. мовою.

12:00 год. дня – Служба Божа за дітей та батьків.- E/U.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Благословення для Івана, зам. Родина.

4:00 вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах.
Понеділок, 3-го Квітня, 2017. Прп. ісп. Якова, єп. Катанського.
9:00 год. ранку – Акафист до Страстей Христових
Вівторок, 4-го Квітня, 2017. Св. свщмч. Василія, пресвітера Анкирського.

6:00 год. вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах
8:00 год. вечора – Біблійні студії (анг. мовою)
Середа, 5-го Квітня, 2017. Св. прпмч. Нікона і двохсот учнів його, з ним
замучених.

9:00 год. ранку – Хресна Дорога
6:00 год. вечора – Літургія Напередосвячених Дарів
7:00 год. вечора – Хресна Дорога
8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою
Четвер, 6-го Квітня, 2017. Передпразденство Благовіщення. Прп. Захарії.
Св. Артемона, єп. Селевкії Пісідійської.

9:00 год. ранку –  Марта Боюк, зам. Стефанія Боюк
П`ятниця, 7-го Квітня, 2017 р. БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ
ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ.

9:00 год. ранку – Служба Божа за всіх парафіян - укр. мовою.
7:00 год. вечора – Служба Божа - укр. мовою.
8:00 год. вечора до 10:45 вечора – Акафист до Благовіщення
Пречистої Діви Марії, Вечірні чування, розважання, молитви та
Вервиця до Матері Божої Неустанної помочі: (зам. Матері в
Молитві) – на Українській мові.

Субота Лазарева, 8-го Квітня, 2017 р.Собор архангела Гавриїла.
8:30 год. ранку –  Нестор Гудзій, зам. Панство Тульба
6:00 год. вечора – Вервиця

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

April 2, 2017 / Квітень 2, 2017

Квітна Неділя, 9-го Квітня, 2017 р. ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ.
Св. Матрони, що в Солуні.

9:00 год. ранку – (Боже Благословення для о. Миколи Попович та
його Родини, зам. Родина Саміло) – анг. мовою.
10:30 год. ранку – Служба Божа за всіх парафіян - укр. мовою.
3:00 год. по обіді відбудеться молитовна проща у Mother of Island на відправу
Хрестної Дороги в Морічес так як минулого року (якщо нам погода не
дозволить тоді відправа служитиметься у нашій Церкві) - (з`їзд 61-ий)
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 будьякий час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 7- го Квітня 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 (2 – го квітня 2017 р в 12:00 обіда) в першу
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12 годині дня для дітейбатьків. 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
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 Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
добровільно
приходили
і
продовжували
приготування і випечення
Недільна Пожертва, 26 березня, 2017 р. Церква в потребі: $130.
пасок для продажу у вівторок та Четвер минулого тиждня.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне ґ. Панству Дональдц, які пожертвували 500 дол. для покриття коштів
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
для навчання одного студента на рік у Львівській Духовній Семінарії,
Свічки: $235, Тетрапод: $5, Миска рижу: $10, Бідних: $15, Кава: $170,
Україна. Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців
Свято: $165, Річна пожертва: $50, Різне: $105, Вареники: $170, Квіти:
і винагородить сторицею.
$80, Місячна пожертва на іпотеку - $392.00,
5. Дорогі парафіяни: Духовна мандрівка найбільшими Марійськими
Недільна пожертва – $916.00 / Разом - $2,443.00

Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 26– го березня 2017 р.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.

святинями та визначними храмами християнської Європи до Фатіми,
Люрду, ітд триватиме від 23 квітня до 4 травня 2017 року. Приєднайтеся до
нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Богородиці» «ЧЕРЕЗ
МАРІЮ ДО ІСУСА»

6. Необхідна потреба парохії:
а. Панство Варивода відповідаючі за програму «Допомогти бідним
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
та потребуючим» при нашій парафії закликають всіх нас
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися приєднатися і зібрати необхідні кошти до Паски, для потребуючих
нашої парафії. Наступні продукти можна приносити до цієї акції:
до священика.
продукти добре закриті в сроці дійсності продукції, різні соки, кава,
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці Квітні 2017 р. наші чай, макарон, ітд, Просимо приносити їх до Церкви від сьогодні 26-го
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
лютого до 10-го квітня. Заздалегідь дякуємо.
“На Многая і Благая літа!”
б. Сестринство Св. Вервиці звертається до Вас дорогі парафіяни,
якщо ви маєте можливість принести одяг, солодощі або матеріальну
Новини нашої парафії:
підтримку, для приготуваня подарунків та відіслати їх до притулку в
1. Пасхальна пожертва на квіти: Просимо вас про пожертву на пасхальні Україні. Оскільки, наші кошти є обмежені, ми звертаємось до вас
квіти до Квітної неділі, щоб ми мали можливість заздалегіть прикрасити
допомогти дітям-сиротам. Нехай Господь винагородить всіх тих котрі
квітами Господній Гріб та Пасхальні Літургії (16 квітня ц. р.).
прилучаться своїми пожертвами, а також молитвами та порадами до
2. Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, з капустою та з цих акцій.
сиром вартістю $6.00 за порцію, а також голубці (з грибами - пачка 7. Сестринство Св. Вервиці запрошує всіх тих хто має можливість
6.00 дол.). Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
прийте,починаючи з понеділка вечорм після 7 год. вечора, будуть
3. Запам`ятайте:
продовжувати пекти Паски. Заздалегідь дякуємо.
а. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
До вашої уваги: Євр. 9, 11–14. «Власною кров’ю, – увійшов раз
понеділок, 3 квітня ц. р. о 7:15 год. вечора. Запрошуються всі
назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення» Ми дуже рідко
парафіяни, які бажають брати більш активну участь у житті своєї
цінуємо себе і своє життя, інших людей, яких Бог дає нам на нашій
парафії. Обговорюватиметься також підготовка до цьогорічного
життєвій дорозі, ті події, які стаються. Можливо, ми не навчені цінувати
Парафіяльного фестивалю.
те, що ми маємо в житті, не вміємо відчути важливості цього. Кожен із
б. Дорогі Парафіяни: На річний « Рибний обід» запрошуємо усіх 2 нас, ми самі та наші ближні, дуже цінні для Бога і в очах Божих. За
го квітня 2017 р. у п’яту неділю посту. Тому що минулого тижня
кожного з нас Бог віддав своє життя, пролив свою кров. Якщо ми куплені
проводилося багато праці та не було можливості приготовити обід, такою дорогою ціною – безцінною кров’ю Христа – то це свідчення
тоді сьогодні Церква вам пропонує сніданок після кожної Служби
великої нашої цінності. Тому коли ми не маємо в собі певності,
Божої вартістю 7.00 дол. від особи. Вибачаємось за зміни, але
пам’ятаймо, що Бог завжди має певність за нас, якщо віддав за нас
надіємось вас побачити на сніданку.
своє життя і пролив свою кров, отже ми важливі для Нього.
в. Дорогі парафіяни. Звертаємо вашу увагу на те, що наступної
Мр. 10, 32-45. «Син Чоловічий буде виданий первосвященикам та
неділі 2-го квітня 2017р. відбудеться добровільна друга збірка
книжникам, і засудять Його на смерть, і видадуть Його поганам; і
пожертв для бідних та потребуючих на Україні та покриття коштів
насміхатимуться з Нього, плюватимуть на Нього, бичуватимуть
для о. Місіонерів. Звертаємося до всіх хто має відкрите серце та
Його й уб’ють, Він же по трьох днях воскресне». Коли вдивляємося в
можливість до наших братів та сестер в потребі в Африці чи в
життя нашого Спасителя, то бачимо, що воно містить різні моменти.
Україні. Складені вами пожертви будуть переділені на три частини і Були приємні: Благовіщення, Народження, Його Переображення,
Воскресення. Але також було багато моментів важких: коли Його
переслано для потребуючих та для покриття витрат для
заарештували, бичували, плювали на Нього, насміхалися з Нього… І це
о. Місіонерів.
все було в житті Ісуса Христа, нашого Господа. Подібно і в нашому житті
г. Збірка в місяці квітні: Прибирання церкви: Наступна
– як каже апостол: «Хто з Христом страждав, той з Христом воскресне»,
добровільна збірка відбудеться 23-го квітня 2017 р.Б.
– ми ніколи не зможемо обминути того, через що пройшов Господь. У
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
народі кажуть: «Христос терпів і нам велів». Так само, як Спаситель
а. всім парафіянам та жінкам (всіх разом було 21 осіб) з нашої
пройшов через зраду, глум, біль, зневагу і навіть був убитий, так і
парафії, які організували виготовлення вареників з капустою, з
кожному з нас доводиться переживати щось із того, про що говорить це
картоплею та з сиром для розпродажу в понеділок 27-го березня
Євангеліє. Можливо, не раз ми відчуваємо від інших несправедливе
2017р.
ставлення, зазнаємо приниження, неприйняття, відкинення – але
б. п. Романові Васьків, який добровільно минулої неділі придставив пам’ятаймо, це не є щось таке, чого б не мало бути в нашому житті. Ми
курс для бажаючих наших дітей, як виготовляти писанки з воску, всі часто вважаємо, що таких моментів не мало б існувати, але й це Бог
кошти зібрані були пожертвовані для станиці Пласт при нашій
допускає в нашому житті – значить, недаремно. І коли вміємо те все
парафії.
прийняти, як з рук Божих, і з Ісусом Христом пройти всі
в. жінкам з Сестринства “ Св. Вервиці” (всіх разом було 4), які
випробування, то так, як із Христом страждаємо, так і з Христом
воскреснемо.

- Преосв. Венедикт, єпископ Львівський

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Ліненгурст, НЙ 11757
Марії.
Жодному
розумному
сотворінню
на Землі не об'явив Бог
БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ.
таких високих і трудних таємниць як їй, Марії. Ангел Гавриїл
"Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа" (Лк. 1, 45).
Пречиста Діва Марія стала Божою Матір'ю бо "... зглянувся
відкриває перед Нею цілий ряд таємниць і чудес, які стали
(Господь) на покору слугині своєї". Так, то "покора учинила, що
великим випробуванням для її віри. Вперше на цьому світі в
убогій хатині в Назареті перед Марією повстала таємниця
ти Бога породила" співаємо в побожній пісні на честь Марії.
Але не тільки покора. Бо ото з уст святої Єлисавети
Пресвятої Трійці. Перед приходом Христа люди не мали
довідуємся про ще одну з чудових чеснот, що прикрашають
жодного поняття, що Бог є в трьох особах. А тут Ангел виразно
Пречисту Дівицю: "Щаслива та, що повірила...".
окреслює Бога Отця, який його посилає, особу Божого Сина,
І роздумуючи про покору і убогість Марії, мусимо сьогодні
якого має породити Марія, і особу Святого Духа, що зійде на
збагнути ту велику чесноту її віри. Бо без осмислення віри
неї і отінить її. Ангел відкриває коротко перед Нею: що
Марії і віри нашої, не зможемо вповні збагнути таємниці її
Предвічне Слово стане тілом, що Бог як людина з'явиться на
заступництва і покрову над нами, не зможемо вповні збагнути
землі, що вона з покликання Божого стане його матір'ю, що це
любов і милосердя до потребуючих наших ближніх.
материнство не нарушить її дівицтва, що благословенний плід
Якщо задамо собі питання, звідки бере початок зло на землі,
її лона вступить на трон царя Давида, а його царству не буде
то відповідь буде: від невірства. Переконаймося самі.
кінця. Хто ж би мав таку сильну віру, щоби все це збагнути? А
говорить до Неї Ангел якнайпростіше, причому не робить
Непомильне слово Боже в раю за споживання забороненого
овочу наклало кару смерті: "З дерева пізнання добра і зла не
жодного чуда на підтвердження своїх слів. І мимо того
їстимеш плоду, бо смертю помреш" (Буття 2, 17). Тимчасом
Пречиста Діва вірить, вірить від першої хвилини, вірить
плід заборонений був такий гарний, спокусливий, що навіть не
цілком. Одне лише питання задає: "Як воно станеться, коли я
здавався небезпечним. Вистарчило тільки голосу спокусника
не знаю мужа?" (Лк. 1, 34). І задає то питання не тому, що не
— диявола і Єва втратила віру в Боже слово. Таким чином був
вірить, а тому, що турбується про чесноту свого дівицтва. Не
сповнений перший гріх. І був то гріх невіри і тому з певністю
домагається доказів і знаків, не прагне чудес, а вірить так
можна сказати, що всяке зло і нещастя випливає з невірства. І
охоче, що віра та Небеса відкриває і впроваджує Божого Сина
навпаки, всяке благословення і спасіння на землі випливає з
до її лона. Дорогі в Христі! Віра у все те, що відразу повірила
віри, і то віри Пречистої Діви Марії. Як же ж це зрозуміти? Дух
Пречиста Діва, є і нашим обов'язком. Будьмо згідні з тим, що
Святий, устами Святої Єлисавети, пояснює втілення Божого
нам все таки легше є повірити, бо маємо об'явлення Боже
через Святу Євангелію і святу Церкву. А якою є наша віра?
слова і спасіння грішного людства через Марію: "Щаслива та,
що повірила...". Якою ж була та віра у Марії, і яка має бути
Щораз то більше душ у наших часах, яким та віра здається
наша віра? Віра, це чеснота, влита в серце людське, за
дуже тяжкою, а часом неможливою. Звідки ж береться
допомогою якої приймаємо беззастережно за правду все, що
недовіра, а часом і повне невірство в Бога і його об'явлення?
нам Бог об'явив. І то не тільки тому, що ту правду розуміємо,
А причина є не в тому, що віри своєї не можемо вповні
але тому, що правду цю говорить нам Сам Бог, який ніколи і ні
зрозуміти. Бо ж віримо в тисячі тисяч різних дрібниць світових
в чому не може помилитися. І віра та складається ніби з двох
без жодного труду, хоч їх не бачили і не розуміємо. А причина
елементів: божого і людського. З Божої сторони віра є
є в тому, що людина, віддаючись грішним пристрастям, стає їх
надприродною силою, яку уділяє нам Святий Дух. І без тої
рабом, падає так глибоко, що цілком запродує себе гріхові, а
надприродної сили неможливо було б зовсім щось вірити.
волю свою сковує гріхами, немов кайданами, так що в серці
Подібно як без розуму неможливо було би думати. Так само,
для віри немає місця. І віра та стає неви-носимим тягарем.
Для людини, що старається жити побожно, віра є ангелом
як дав нам Бог розум, щоб могли ми думати, так дав нам і віру,
щоб ми, як християни могли вірити. Отож віра є фундаментом
потіхи, для невільника гріха і пристрасті, віра є Ангелом Божої
надприроднього життя в нашій душі. А то надприродне життя
пімсти і муки сумління. Бо той, хто любить гріх, шукає собі в
наше можемо порівняти з деревом: коріння — то є віра,
ньому оправдання. А щоби звільнитися від муки совісті, а не
освячуюча ласка Божа є стовбур, а життя вічне і спасіння
від гріха, старається чимскоріш позбутися своєї віри.Така і не
інакша є причина, що родить невірство. Тому гаслом диявола
наше — то гілки і листочки на дереві. І як жоден листочок не
зможе розвиватися на дереві, якщо нема коріння, так само
у нинішньому світі є: "Якщо хочеш молодь позбавити віри,
всяке діло добре без віри не заслуговує на життя вічне. "Хто
треба відібрати їй мораль, знищити чистоту і невинність, бо
увірує і охреститься" — каже Христос — той спасеться; а хто
молодь неморальна з певністю в короткім часі стає
не увірує буде осуджений" (Мр 16. 16).І ту Божу силу віри
невіруюча". Відкриймо очі сьогодні! Хіба не так працює диявол
мусимо в собі розвивати. Тому то кажемо, що віра має так
у світі? Кругом показує насильство, пропагує безвстидність,
само і людський елемент. Через покірну і беззастережну віру
споює і напихає наркотиками молодь, щоб знищити віру. Бо,
піддаємося під Авторитет Божий, тим самим прославляючи
власне, молодь, то є майбутнє народу, майбутнє Церкви і
Бога. Якщо віримо знайомій людині на слово, бо уповаємо на
суспільства в цілому. Не буде молоді побожної і віруючої — не
її порядність і правдомовність, то робимо для неї велику
буде майбутнього. Дорогі в Христі! Плекаймо віру і мораль
приємність. Так само віра наша в Боже слово є упованням на
християнську в наших родинах, школах і всюди де тільки
можемо. Не зневі-рюймося самі, як бачимо навкруги
його безмежну святість і мудрість, і є найціннішим даром,
найкращою офірою, яку можемо для Нього зложити. І віру
безбожність і моральний занепад, а борімося з ним. А надією
таку, в найвищім ступені мала Пречиста Діва Марія.
нашою і заступництвом нехай повсякчасно буде Богородиця
Вдумаймося лише, Браття і Сестри, якою сильною була віра

Марія, щаслива та, що повірила. З її поміччю і заступництвом
зможемо здолати любе невірство.
Життя преподобної Марії Єгипетської
Преподобна Марія жила в кінці V – на почату VI століття в
Олександрії та вже в 12-літньому віці втекла з рідного дому.
Будучи без батьківського нагляду, вона захопилась розпусним
способом життя, спокушаючи на гріховну дорогу безліч молодих
людей. Так Марія прожила 17 років свого життя, поки Господь не
навернув її до покаяння.
Одного разу, гуляючи берегом моря, Марія побачила корабель,
що вирушав із паломниками в Палестину на свято Воздвиження
Хреста Господнього. Вона бачила, що на кораблі було багато
молодих людей і вирішила піднятися на корабель, щоб
спокушати їх.
Після прибуття в Палестину, усі паломники зійшли з корабля та
пішли в Єрусалим. За ними вирушила й Марія Єгипетська,
бажаючи увійти разом з усіма до Храму Воскресіння Христового,
але далі за притвор не могла ступити, оскільки якась невидима
сила відштовхувала її та не дозволяла увійти до храму. Так тричі
намагалася вона увійти, проте жодного разу не виходило.

В цей час
благодать Божа просвітила її розум і серце й вона зрозуміла, що
її життя розпусним та що власні гріхи не впускають до храму.
Піднявши очі, Марія побачила ікону Божої Матері та слізно
почала благати Пресвяту Богородицю, щоб дозволила їй увійти у
храм: „О, Мати Божа! Дозволь мені підійти й поклонитись
Животворчому Христу. Я обіцяю більше не грішити”.
Після цього Марія спокійно увійшла в храм та поклонилася
Святому Хресту. Вийшовши, дякувала Матері Божій за отриману
благодать і просила поради куди прямувати далі. Саме в цей час
почула тихий голос: „Йди за Йордан і там знайдеш спокій”.
Марія повірила, що невидимий голос стосується саме її, і плачучи
сказала: „Владичице Богородице, не покидай мене”. Так Марія
Єгипетська назавжди залишила безсоромне життя.
Якийсь перехожий, побачивши її сльози, дав три срібні монети.
На них вона купила три хлібини і в продавця дізналася дорогу,яка
веде на Йордан. Так Марія дійшла до храму в честь Святого
Іоана Хрестителя на березі ріки. Там вона відпочила, вмилася в
річці. Наступного дня причастилася в храмі й поїла хліба. Того ж
дня човном переправилася на другий беріг ріки та пішла за

повелінням Богородиці далеко-далеко в пустиню. Довгих сорок
сім років ніхто нічого не чув про Марію та не бачив її страждань,
молитовного подвигу й молитви за весь світ.
На березі Йордану був древній монастир. За повелінням Ангела з
іншого монастиря до нього прийшов благочестивий старець
Зосима, який давно мріяв знайти святих людей, благочестивих
подвижників, які навчили б його, як досягти духовної
досконалості.
“Чи є, – думав він, – на землі чернець, який може мене наставити
й показати приклад такого посту, якого я ще не пройшов? Чи
знайдеться в пустелі людина, яка перевершила б мене?”
Коли старець так роздумував, йому з’явився Ангел і сказав:
“Зосимо! Ти старанно трудився, наскільки це в силах людини, та
мужньо пройшов подвиг посту. Однак немає людини, яка могла б
сказати про себе, що вона досягла досконалості. Є подвиги,
невідомі тобі й сильніші за ті, які пройшов ти.
В цьому монастирі був звичай: в першу неділю Великого посту
ігумен служив Літургію, всі причащалися і йшли в пустиню,
окремо проводячи час в молитвах і пості до Вербної неділі.
Старець Зосима також пішов в пустиню. Двадцять днів він
пройшов пустинею і нікого не зустрів. Одного разу, коли він
молився здалося йому, що бачить постать, яка нагадує тінь
людини, опалену сонцем. Старець хотів підійти, але вона почала
втікати й він ніяк не міг її наздогнати. Зосима слізно почав
просити: ”Чому ти втікаєш від мене, грішного старця? Зачекай,
помолись за мене і дай мені благословення.”
Почувся голос: „Прости мене, отче Зосиме, що не можу стати
перед тобою, бо я жінка і, як бачиш, нічим не прикрита. Та не я, а
ти мене маєш благословляти, бо ти священик. Дай мені щось,
щоб я прикрилася”.
Здивований тим, що невідома йому пустинниця назвала його ім’я,
старець дав їй свій верхній одяг. Вона почала молитися і
піднялась у повітрі. Старця Зосиму охопив страх і він подумав,
що то не жінка, а дух. Проте вона сказала: „Я не дух, а грішна
жінка, очищена Таїнством Хрещення”. Тоді вона дозволила
підійти ближче й старець Зосима почав слізно благати
подвижницю, щоб вона розповіла йому про своє життя.
Довго розказувала йому Марія, не називаючи свого імені, про
своє життя, про боротьбу зі спокусами і як знайшла душевний
мир і радість у Господі. Прощаючись зі старцем, свята угодниця
просила його не розповідати про неї нікому аж до її смерті та
просила наступного року залишитися на весь Великий піст в
монастирі і в Страсний четвер прийти на берег Йордану й
причастити її. Через рік старець Зосима, взявши Святі Дари,
прийшов на Йордан. Довго чекав і нарешті побачив, що
підійшовши до ріки, Марія Єгипетська перехрестила її і пішла по
воді, як по суші. Поклонившись до ніг старця і смиренно
помолившись, вона причастилась. Угодниця просила старця
Зосиму прийти через рік на те місце, де вперше вони зустрілись.
Наступного року старець прийшов у пустиню, проте побачив
подвижницю вже мертвою, зі складеними на грудях руками. На
піску виднілися написані нею слова. Вона просила старця
похоронити її, назвала своє ім’я – Марія і вказала день своєї
смерті, той самий день, коли старець Зосима причастив її
минулого разу.
Потім лев вирив лапами яму і тихо, наче ягня, пішов по пустині.
Старець виконав волю преподобної, відспівав її, і пішов у свій
монастир, прославляючи Христа. Там розповів братії, що чув і
бачив про преподобну Марію. Життя Святої було записане

Софронієм, Патріархом Єрусалимським.
Пам’ять преподобної Марії Єгипетської згадується ще 14 квітня.

