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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя, 18-го Лютого, 2018р. Неділя сиропусна, прощення. Св.
мчц. Агафії.

Глас 4: Апостол: Римлян 13:11 – 14:4. / Євангеліє: Матея 6:14 – 21.

9:00 год. ранку – ( Ґерардо Поццаглія,  Джон Дональдц,
зам. родини Сміт та Дональдц) – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
11:30 год. ранку –  Панахида за Героїв Небесної Сотні

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

(4 -а річниця)

1:00 год. після обіда – Великопосна Вечірня - укр. мовою.
Вічне світло: Цього тижня Вічна Лампа горітиме в пам’ять
 Павла Попович (9 – а річниця), зам. родина Попович
Понеділок, 19-го Лютого, 2018. Початок св. Великого посту. Прп.
Вукола, єп. Смирнського. Св. свщмч. Сілвана, єп. Ємеського, і тих, що з ним.
Увага: СТРОГИЙ ПІСТ. Сьогодні Літургія не правиться.
Під час великого посту всі ми повинні остерігатися та зберігати піст від
м`ясних та молочних страв. Всі ті котрим виповнилося 14 років вже повинні
зберігати піст. Згідно 2-го Ватиканського Собору, піст зберігається до 59
року життя, а після цього Піст є добровільний.

– Немає Літургічних відправ у храмі
Вівторок, 20-го Лютого, 2018. Прп. Партенія, єп. Лампсакійського.
– Немає Літургічних відправ у храмі
Середа, 21-го Лютого, 2018. Св. влкмч. Теодора Стратилата. Св. прор.
Захарії Серповидця.

9:00 год. ранку – Панахида в пам’ять пок.:  Стелла Томео
(Річниця), зам. Петро Томео.

6:00 год. вечора – Літургія Напередосвячених Дарів – на обидвох
мовах.

7:00 год. вечора – Хресна Дорога - укр. мовою.
8:15 год. вечора – 9-й день Парастас в пам’ять пок.  Михайла

Фостаківського,зам родина Фостаківських

9:00 год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
Четвер, 22-го Лютого, 2018. Св. мч. Никифора.
9:00 год. ранку – 40-й день за пок.  Стефанію Квасницька,
та пок. Ірину Варивода, зам Ігор Варивода з Родиною
П`ятниця, 23-го Лютого, 2018 р. Св. мч. Харлампія.
9:00 год. ранку – Хресна Дорога – анг. мовою.
7:00 год. вечора – Хресна Дорога - укр. мовою.
Субота, 24-го Лютого, 2018 р. Пам’ять влкмч. Теодора Тирона. Св. свщмч.
Власія, єп. Севастійського.

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
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5:15 год. вечора – Заупокійна Літургія і Панахида
(Сорокоусти) – на обидвох мовах.
6:00 год. вечора – Вечірня.
7:00 год. вечора – (Друга Св. Літургія) -  Іван (річниця)/Панахида/,
зам. Родина Мир
Неділя, 25-го Лютого, 2018р. Неділя 1-ша Великого посту,
Православія. Св. Мелетія, архиєп. Антіохійського.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Михайла та усієї родини
Покалюк , зам. Марія Шафранська) - укр. мовою.
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за попередньою
домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35). Детальніша
інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 – 2:15год;
(9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п. Григорій Момот та п.
Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої п’ятниці
місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь повідомляти
парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 2- го березня 2018р. і
розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8 годині
вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 – 2:00
год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі та
свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (4 – го березня 2018 р о 12:00 год дня) в першу
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 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.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто втомився і
хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній і кому потрібна
дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко
двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб
представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка
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проіснувати.
Недільна Пожертва, 11 лютого, 2018 р.
в. 25- Лютого 2018р. буде проводитися добровільна збірка пожертв
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне для Катедрального Собору в Києві, щоб підтримати Патріярха
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Святослава Шевчука та мистецьку спадщину Катедрального собору
Воскресіння Господнього в Києві, що є однією із подій процесу до
Свічки: $205, Тетрапод: $6, Кава: $280, Миска рижу: $5, Вареники: $12,
Річний внесок: $125, Сівач:$60, Бідних: $8, Пожертва: $250, Різне: $175,
приготування заснування Патріархату. Конверти для цієї збірки є
Місячна пожертва на іпотеку - $375.00,
біло- червоного кольору і знаходяться у ваших річних конвертах або
Недільна пожертва – $1,065.00
/ Разом - $2,566.00
є доступні при вході до церкви із написом “Андріїв Гріш....”
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за 7. Висловлюємо нашу щиру подяку:
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 11 – го лютого 2018 р.
А. п. Марті Скрипочці, п. Ігорові Приступа, п. Василеві та п. Надії
Приступа, які знайшли час і розібрали ялинки в Парафіальному
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
центрі і поскладали різдвяні декорації.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
Б. жінкам з сестринства Св. Вервиці, а особливо п. А. Максимовій,
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
п. С. Клим та п. С. Шелестов, які приготовили і надали нам
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
можливість споживати смачну їжу на обіді знагоди « Дня Св.
до священика.
---------------------------------------------------------------------------------------Валентина» та Запустів після першої та другої Св. Літургії. Чистий
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці лютому 2018 р. наші прибуток становив 180 дол. який буде використаний для часткової
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
допомоги на пересилку до сиротинців в Україні.
“На Многая і Благая літа!”
В. панству Славомиру та Олені Саміло, котрі минулого вівторка
поміняли в церкві обруси з нагоди Великого Посту, прибрали храм та
Новини нашої парафії:
1. Дорогі парафіяни! Хочу висловити щиру подяку усім вам, котрі привели все до порядку, щоб наш храм виглядав відповідно під час
постних Богослуженнь.
згідно наших звичаїв запросили мене, щоб благословити ваші
Г. наступним родинам з нашої парохії, які долучилися з
домівки Йорданським благословенням, для отримання Божої
благодаті та благословення на усіх вас. Для мене як священика, є додатковими пожертвами для добра нашого храму: п. Артур Батор
великою радістю, служити вам, моїм парафіянам, забезпечувати та п. Оксана Предко пожертвували 200 дол., Родина Ферт
духовні потреби, налагоджувати дружні взаємини та знайомитися пожертвувала 50 дол. Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів
з новими родинами, які приєднуються до нашої парафії. Нехай Боже та жертводавців та винагородить сторицею.
Дитя Ісус обдаровує вас своєю любов’ю і благословенням, щоб ви 8. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
прославляли Його разом з Отцем, Сином і Святим Духом, завжди, відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2. Висловлюємо співчуття п. Андрійові та п.Ігорові Фостаковським та листопаднього “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
9. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з сиром та з
їхнім Родинам, з упокоєнням у Бозі їхнього батька  Михайла
капустою, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для
Фостаковського в Україні. Просимо молитися за упокій його душі!
потреб нашої Церкви.
Вічна йому пам`ять.
3. Сестринства Апостольства Молитви та Св. Вервиці запрошує усіх 10. Дорогі Парохіяни: У ваших річних конвертах знаходиться конверт
під назвою` «Annual Parish Support – Річна Парафіяльна Пожертва»,
своїх членів та нових бажаючих брати участь у річних зборах
зібрані кошти будуть використовуватись для прикрас і зберігання
Сестринств, які відбудуться 25-го лютого 2018 р. після Св. Літургій
чистоти в нашому Божому храмі.
англійською мовою – (Апостольство Молитви) та українською
11. Під час великого Посту проводиться добровільна пожертва для
мовою (Св. Вервиці).
4. Українська Католицька парафія Пресвятої Родини з радістю бідних. При тетраподі знаходиться біла скринька з надписом “Rice
Bowl”. Для складення пожертв конверти можна знайти у вестибюлі
вітає всіх нових членів, які нещодавно стали парафіянами
нашого храму: п. Артур Батор та п. Оксана Предко, п. Василь та та біля тетрапода.
12. Дорогі Парохіяни: Духовна мандрівка найбільшими святинями
п. Надія Приступа, п. Богдан Трухим. Вітаємо всіх їх у нашій
та визначними храмами Італії триватиме від 16 вересня до 27
спільній родині в Ісусі Христі.
5. Поминальні пожертви: На прохання покійної Ґлорії Толопка в її вересня 2018 року. Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній
пам’ять відкрито рахунок для зібрання коштів для побудови дзвіниці духовній подорожі, «Стопами Святих» «В СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ
ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не до однієї поїздки,
при нашому храмі. Наш храм отримав пожертви від наступних
а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За додатковою
жертводавців: п. Д. Васильцьов та п. Н. Павлюк 250 дол., панство
Данков 150 дол., панство Смит 100 дол., Волтер Козіцький 100 дол., інформацією звертайтеся до о. Пароха.
панство Козіцьких 100 дол., панство Танчак 100 дол., панство Рибак ------------------------------------------------------------------------------------------------Заохочуємо усіх парафіян до щоденної молитви на Вервиці,
50 дол., панство Фромел 50 дол., п. М. Корнер 50 дол.,п. Еллен
щоб Господь Бог зсилав своє милосердя на нас.
Сперлінг 25 дол. Спільна сума пожертв 975 дол.
---------------------------------------------------------------------------------------------6. Запам`ятайте:
До
вашої уваги:
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
Зважте,
що ми складаємось з тіла і крові та що маємо вогонь в
неділю 18 лютого 2018 р.Б.
середині,
тобто вогонь похотей наших, хоч ми вибрали дівицтво б. Місяць Лютий, це місяць збірки для Єпархіяльної газети «Сівач». В
дар
блаженний
і милість небесну. Правду кажучи, наша справа
цей час ми добровільно приєднуємось до збірки для газети. Будьполягає
в
тому,
щоб будучи в тілі, ми жили безтілесно і,
ласка приєднайтесь і ви підтримувати Єпархіяльну газету Сівач
перебуваючи
в
тілі,
жили наче без тіла і не горіли у вогні, а були
вашими щирими пожертвами включаючи у ваші конверти, які ви
безпристрасними
у
пристрастях.
(св. Теодор Студит, Ширші науки 42)
маєте при нашій парафії по 20 дол., щоб і надалі газета могла
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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30
Святих
Літургій
в
інтенції
(намірені)
однієї особи за померлого,
Новини з інших парохій чи організацій:
на
протязі
30
календарних
днів
одним,
або декількома
Матері в Молитві при Церкві Св. Юрія в Менгитені:
священиками.
Слава Ісусу Христу! Всечесні івисокопреподобні Отці!
Із 16-го лютого по 28-го люте 2018 до ц Юра у Нью Йорку привезуть Що означає Григоріанка?
Григоріанська Св. Літургія названа так на честь Папи святого
копію Туринськоі Плащаниці. Щиросердечно запрошуємо вас і всіх
Григорія Великого (590 - 604). Святий Григорій Великий до свого
ваших парафіян на зізд Матерів у Молитві!!!
24 лютого в суботу в ц св Юра у Нью Йорку буде проведена спільна обрання на Апостольський престіл був настоятелем монастиря
молитва всіх груп Матерів у Молитві, проща за дітей, - 11 зізд
св. Андрея у Римі, який у своїх бесідах розповідає одну історію,
Матерів у Молитві!!! Щиросердечно запрошуємо Вас і Ваших
що сталася в його монастирі, звідки і беруть початок ці Служби. В
парафіян разом з нами молитися за дітей за мир в Америці і в
даному монастирі помер брат на ім'я Юст. Але ще за життя він,
Украіні, за мир в цілому світі. Просимо Ваших молитов у цьому
всупереч засадам Чину, привласнив собі, декілька золотих монет,
наміренні. Будемо молитися за Вас і Ваші родини.
за що святий папа - його караючи, а інших застерігаючи - велів,
щоб жоден з братів, коли він помиратиме, не допомагав йому, а
До вашої уваги:
його тіло наказав закопати разом з тими грошима поза церковним
Oбряд прощення в сиропусну неділю
двором. Так і все відбулося. Але через тридцять днів
У давнину в монастирях Сходу був гарний звичай: відбувати обряд
змилостивився святий папа, (коли в свій час був, ще ігуменом)
взаємного прощення в Сиропусну неділю. Цей обряд виконувався
ввечері після скромної вечері. Усі монахи у присутності вірних
над покійним Юстом і просив відправляти всім братам по черзі
просили один в одного прощення за свої провини, обіймалися і
святі Служби Божі за нього. Коли Служби відправлялись
давали поцілунок миру. Миряни також просили один в одного
померлий з'явився своєму рідному братові Копіозу, котрий був
взаємне прощення. Подекуди при обряді прощення співали стихири лікарем у місті, і на питання його: «Як тобі там?» відповів: «Досі
Пасхи: "Пасха священная нам днесь з'явилася... ". Остання стихира було погано, але тепер все добре, бо сьогодні я мав товариство».
закінчується закликом до взаємного прощення: "... і друг друга
Коли Копіоз прийшов з цією звісткою в монастир, там полічили дні
обіймім! Промовмо: "Браття", — і тим, що ненавидять нас; простім
скільки вже було відправлено Святих Божественних Літургій за
усе... ". Цей спів стихир Пасхи мав означати, що як у дні Христового нього (бо до того часу на це на зважали), і виявилось, що рівно
Воскресення, так і тепер, на вступі до Великого посту, треба один
тридцять. Святий Папа закінчує розповідь такими словами;
одному все пробачити задля Христа, що задля нас постив, терпів і
«Копіоз не знав, що робили монахи для його брата, і йому було
воскрес. Цей дуже зворушливий обряд прощення зберігався ще в
дивним таке з'явлення; а воно співпало із святою жертвою, і через
Києво-Печерській Лаврі до часу приходу влади комуністів. І тут усі
те стає ясно, що померлий брат уникнув страждань завдяки
монахи мали спочатку скромну передпісну вечерю. Потім усі,
відправленим Святим Божественним Літургіям». Відтоді цей
настоятелі й звичайні монахи, одягалися в монаші мантії і йшли до
церкви. Усі настоятелі Лаври, від найвищого до найнижчого, ставали звичай тридцяти Служб Божих набув розповсюдження, а про
велику силу його для померлих свідчать численні приклади.
поряд посередині церкви, а вся братія Лаври, яких кількасот осіб,
Ця практика почала розвиватися у восьмому столітті, спочатку в
підходили до настоятелів, падали на коліна один перед одним і зі
монастирях, а опісля і в інших церквах. Існувало сильне
словами: "Прости мені, Отче", — чи — "Прости мені, Брате",
переконання про ефективність конкретної Григоріанської Служби
трикратно цілували один одного. А митрополичий хор співав при
Божої для померлих, які знаходилися в чистилищі.
тому стихиру з великої вечірні Сиропусної неділі: "Сіде Адам прямо
Спочатку, Апостольська Столиця засуджувала деякі звичаї, щодо
рая, і свою наготу ридая плакаше... ". Після обряду прощення всі
служб Григоріянських, однак пізніше їх затвердила. Завданням
мовчки розходилися. Справді, яке велике значення для нашого
духовного життя мають ті чотири передпісні неділі. Хто разом з
Конгрегації Відпустів 15.3.1884 року було заохочення вірних до
митарем бився в груди й учився від нього покори; хто з притчі про
Служб Григоріянських, як ефективний засіб для звільнення
блудного сина навчився довір'я до Божого милосердя; хто в
померлих від покарання у чистилищі, який узгіднюється з розумом
М'ясопусну неділю з розважання про Страшний Суд набрав боязни
і Святою вірою. В XIX і XX століттях звернено увагу на конечну
перед Божою справедливістю, яка так сильно діткнула наших
тривалість відправлення Святих Літургій Григоріянських.
прародичів, про що говорить Сиропусна неділя, — для того тепер
Григоріанські Служби не є наділені жодними відпустами. Ця
піст не буде страшний. Він радше буде для нього потребою його
практика ґрунтується тільки на тому переконанні, що вірні вірують
серця й душі. Він тепер сам бажатиме постити й бити поклони,
в її ефективність. Більшість богословів вважають, що джерелом
знаючи, що молитва, піст і жаль за гріхи найкраще приготує його
цього ефекту є внесок і авторитет папи Григорія і його святе
душу до зустрічі світлого празника Христового Воскресення. Cтихира молитовне заступництво. Священна Конгрегація Відпустів
зі стиховні вечірні сирної неділі: "Засіяла Твоя благодать, Господи,
заявила, що ці пожертвувані 30 Служб Божих мають особливу
засіяло просвічення душ наших. Ось час сприятливий, ось час
силу - через них, завдяки Божій Доброті і Милосердю, душа, яка
покаяння! Відложім діла тьми та одягнімся у зброю світла, щоб,
перепливши велике море посту, ми осягнули тридневне воскресення, терпить у чистилищі, отримує звільнення. Тож це побожне і
розумне вірування.
Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, який спасає наші душі".
Умови і приписи щодо відправлення Григоріанки:
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд"
Григоріанська Свята Літургія жертвується тільки за душі
Що таке Служба Божа – «Григоріанка»?
померлих, за здоров'я її не відправляють.
Найціннішим даром для померлих є жертва - Свята
Григоріанську Святу Літургію можна жертвувати тільки за одну
Божественна Літургія.
померлу особу, церковного припису про спільні Григоріанські
У Католицькій Церкві досить відомою і поширеною є так звана
Служби Божі за всю родину чи за душі, терплячі в чистилищі, - не
Григоріанка. Службами Григоріянськими називаються відправлені існує. Тому, коли нині в деяких модерних церквах, а особливо в

монастирях, приймають намірення на Григоріанку, де вписано
кілька душ, - це не є правочинним; цього не можна назвати
Григоріанською Службою Божою, це є всього навсього 30
спільних Служб Божих за душі в чистилищі і все.
Григоріанська Свята Літургія відправляється без перерви, тобто
упродовж 30 днів - день у день. Якщо ця Служба Божа була з
якоїсь причини перервана, священик зобов'язаний розпочати все
знову від першої Літургії. Григоріанську Святу Літургію
необов'язково має відправляти один і той самий священик і на
тому самому престолі. Якщо священик, який відправляє
Григоріанку, захворів, він може передоручити цю справу іншому
священикові, аби тільки той не мав інших інтенційних Святих
Літургій. Григоріанська Свята Літургія може бути відправлена
тільки за померлу особу, не можна відправляти її за особу, яка ще
живе і має бажання, аби Григоріанка була відправлена за неї за її
життя. Священик не може брати намірення Григоріанки наперед,
бо нікому невідомо, кого Господь Бог покличе скоріше до Себе.
Такий заповіт слід залишити людям, які розуміють значення
Святої Літургії і під страхом Божим виконають вашу просьбу.
Подаючи намірення на Службу Божу за душі усопших,
пам'ятаймо: щоб наші молитви та добродійства могли їм
допомогти, ми маємо перебувати у стані ласки освячуючої, тобто
не мати на своїй душі жодного смертельного гріха, бо Господь не
приймає жертви грішника. Тому наші предки, коли замовляли
Святі Літургії за своїх померлих, завжди цього дня сповідалися, бо
тільки очистившись самому, можна допомогти очиститись іншим.
Досить довгою проблемою в дискусіях між теологами було
звернено увагу на збереження безперервності відправлення
Святих Літургій. Деякі вважали, що якщо відбудеться
переривання тривалості відправ навіть з об’єктивних причин, це
зобов’язувало до відправи Богослужінь наново. Остаточне
розв’язання цієї квестії (проблеми) принесла декларація
(документ) „Триценаріо Грегоріяно” 24.2.1967 року. В цьому
документі говориться, що святу Літургію Григоріянську можна
відправляти за одного померлого на протязі 30 календарних днів
(одним або багатьма священиками - в крайньому випадку 30
різних). В цьому правилі є однак вийнятки, священик може
перервати відправлення служб Григоріянських в днях:
а) трьох Пасхальних днів
б) коли виникне (без вини священика) непередбачена перешкода
(напр.. хвороба)
ВИНАГОРОДА, Стипендія, квота, оплата за відправлення служб
Григоріянських на протязі 30 календарних днів.
Якщо священик вільний від обов'язку відправляти Службу Божу за
своїх парафіян, він може взяти на себе обов'язок відправити
Григоріанську Святу Літургію. В давнину перші християни
приймали в жертву хліб і вино, пізніше оливу, всякі поживності і
навіть гроші, котрі в перших віках використовувалися на
утримання священика і убогих. Потім ті гроші давали до рук
священика. Так виник звичай давати священику літургійні
стипендії (найняти Службу Божу). Щоб в такій важній справі
уникнути надужиття, Церква видала дуже докладні і важливі
постанови, яких священик повинен дотримуватись, якщо хоче
мати чисту совість. Ці постанови вчать: Стипендійну квоту (плату)
має визначити Єпископ-Ординарій, і згідно з тим обчисляючи
кількість служб Григоріянських (30 Служб Божих на протязі 30
календарних днів або один місяць), вона повинна становити не

менше мінімальної місячної заробітної плати. Єпископ може
заборонити прийняття нижчої стипендії, але не може заборонити
вищої, коли вони цілком добровільно подаються згідно певної
причини. Одначе священиком в той час не сміє оволодіти
користолюбство.
Якщо священик дав добровільно згоду на отримання нижчої
стипендії, то все одно зобов'язаний відправляти стільки Служб
Божих скільки пообіцяв і скільки становить число служб
Григоріянських (30 Служб Божих на протязі 30 календарних днів).
Якщо священик не в силі відправляти через прийняття великої
кількості стипендій, то мусить передати цілу прийняту квоту
іншому священику, щоб той відправив Службу Божу
Григоріанську. Коли б цього не зробив, а далі продовжував
трудитись (по 2-3 Служби Божі щоденно) для більшого заробітку,
то впав би під клятву, яку може зняти тільки Папа.
Однак ще раз нагадуємо, що священик зобов’язаний ретельно
відслужити 30 Служб Божих, якщо б так сталось, що священик з
власної вини занедбав відправлення Святих Літургій, то
зобов’язаний до відправлення наново 30 Святих Літургій за
померлого. Варто зауважити, що конгрегація Собору в згаданому
документі „Триценаріо Грегоріяно” зобов’язує Єпископів вести
певний пильний нагляд, щоб в відправленні Служб Григоріянських
не було надужиття з сторони священиків. Подаючи намірення на
Службу Божу за душі усопших, пам'ятаймо: щоб наші молитви та
добродійства могли їм допомогти, ми маємо перебувати у
стані ласки освячуючої, тобто не мати на своїй душі жодного
смертельного гріха, бо Господь не приймає жертви грішника.
Тому наші предки, коли замовляли Святі Літургії за своїх
померлих, завжди цього дня сповідалися, бо тільки очистившись
самому, можна допомогти очиститись іншим.
Запам’ятаймо:
Рм. 13, 11 – 14, 4. «Відкиньмо, отже, вчинки темряви й одягнімось у
зброю світла» Апостол Павло говорить категорично, щоб ми відкинули діла
темряви. Якщо задуматись, то зрозуміємо, що кожне, навіть найменше, діло
темряви віддаляє нас від світла! А часто в житті ми дозволяємо собі на
двозначні вчинки, на двозначні слова. Не виконуємо домовленостей,
дозволяємо собі прогрішення, гріховні думки, слова. І це все нас підточує.
Одна думка до іншої приходить і складає велику проблему, один вчинок
допасується до другого і починаються великі труднощі в нашому житті.
Ніколи і в ніякий спосіб не можемо погодитись на найменший гріх.
Маємо одягнутись у зброю світла і завжди поступати за голосом Божим, за
своєю совістю. Тільки так зможемо бути справжніми воїнами Божими. Мт. 6,
14-21. «Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш
Небесний простить вам». Відповідно до фізіології наші очі розташовані
так, щоб бачити інших людей і всю перспективу. Тому побачити себе
складніше, а без дзеркала практично неможливо. Подібно й з нашими
«духовними очима»: ними дуже добре бачимо інших, як вони живуть, де
помиляються, чим ображають нас, але значно менше бачимо себе, що
більше – часто замість подивитися на себе в істині, ми здебільшого
ідеалізуємо себе. Ми дуже вимогливі до ближніх, засуджуємо їх, немовби
прокурори, але водночас дуже поблажливі до себе, виправдовуємо себе, як
адвокати. Але перед Богом всі ми однакові й рівні, незалежно від
становища, в якому перебуваємо. І чия правда, а хто помиляється, Бог
бачить незалежно від того, як бачимо це ми. Важливо, щоб кожен із нас
пам’ятав, що ми всі подібні у своїй боротьбі з недоліками, вадами,
проблемами й труднощами. Коли я падаю, то шукаю розуміння в очах інших,
– так само й інші, зазнавши упадку, очікують від нас поблажливості.
Стараймося ставитися до інших так, як ми хочемо, щоб вони ставилися
до нас, і в такому смиренні Бог, як у дзеркалі, покаже нам те, чого ми не
можемо побачити самі. Владика Венедикт (Алексійчук)

