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Св. прор. Авдія. Св. мч. Варлаама.
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Неділя - 26-а по Зісланні Святого Духа, 25 - го Листопада, 2018 р. 10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Марії Готра та всієї

Св. свщмч. Йосафата, архиєп. Полоцького. Св. Йоана Милостивого, патр.
Родини; Боже Благословення для Галини Подолської та всієї Родини,
Олександрійського. Прп. Ніла.

Глас 1: Апостол: до Ефесян 5 : 9 - 19. / Євангеліє: Лука 12 : 16 – 21.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Володимира та його
Родини; Боже Благословення для Михайла та всієї Родини
Шафранських; Боже Благословення для Михайла Ґалилуйко та всієї
Родини, зам. І. Попович та М. Шафранська) - укр. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
 Всіх Християн невинно вбитих через Геноцид, зам. Родина Сміт

Понеділок, 26-го Листопада, 2018. Св. Йоана Золотустого, архиєп.
Царгородського.

9:00 год. ранку – Боже Благословення для Андрія Фостаковського і
всієї Родини, зам. Родина
Вівторок, 27-го Листопада, 2018. Св. і всехвального ап. Филипа..
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Петра Томео,
зам. Родина
Середа, 28-го Листопада, 2018. Свв. мчч. і ісп. Гурія, Самона й Авіва.
Увага: Початок Різдв'яного посту.

8:00 год. ранку – Боже Благословення для Джона та Ольги
Дональдц, зам. Родина
7:00-год. вечора – ( Друга Служба Божа) - Боже Благословення для
Олександри Блищак та всієї Родини, зам. Родина
8:00-год. вечора – Вервиця, Молитви та Акафіст до Чудотворної
Ікони Божої Матері «Зглянся на смирення» !!!
Четвер, 29-го Листопада, 2018. Св. ап. і єв. Матея.
7:00-год. вечора – Боже Благословення для Марії і всієї Родини,

зам. Родина. (1)
П`ятниця, 30-го Листопада, 2018 р. Св. Григорія, єп. Неокесарійського,
чудотворця.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
7:00-год. вечора – Боже Благословення для Андреї та Андрія і всієї
Родини, зам. Наталія Попович.
Субота, 1-го Грудня, 2018 р. Свв. мчч. Платона й Романа.
6:00 год. вечора – Вервиця
7:00-год. вечора – Спеціальна Служба Божа за  померлих
Неділя - 27-а по Зісланні Святого Духа, 2 - го Грудня, 2018 р.

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 1:30 –
2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п.
Григорій Момот та п. Христина Момот.
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 7- го грудня
2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
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 Богослужіння. Це є обов’язок кожного
християнина.
Служба Божа для дітей і молоді сьогодні (9 – го грудня 2018 р. о 12:00 год
дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00
годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до
храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 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, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
панство
Варивода
100
дол.,
п.
Н.
Попович
100 дол., панство Саміло
Недільна Пожертва, 18 листопада, 2018 р.
Друга збірка: $205.00
100
дол.,
Сестринство
Св.
Вервиці
100
дол.,
Апостольство Молитви
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
50
дол.,
панство
Фромел
25
дол.
та
Незнайомий
жертводавець 10
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
дол. Всього разом ви склали пожерту у сумі 885 дол. Щира подяка
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $140, Тетрапод: $3, Кава: $146, Додаток: $10, Різне: $285, Вареники: $300, клубу Амерікан Ліджен нашого міста, які пожертвували харчі для цієї
Місячна пожертва на іпотеку - $800, Недільна пожертва – $934, Разом - $2,618.00.
акцї. А також подяка всім вам, які прилучилися з покупкою індиків
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
(шість) і тощо. Додаткова подяка п. Ігорові та п. Олесі Варивода за
дар любови для нашого храму минулої неділі 18 – го листопада 2018 р.
те, що вони минулого вівторка приготовили 16 подарунків для
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
потребуючих родин.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у в. панству Ігорові та Надії Корецьких, які пожертвували 100 дол. для
потреб нашого храму у подяку Богові за всі отримані ласки.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
священика.
винагородить сторицею.
---------------------------------------------------------------------------------------5. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капуста з грибами, а
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці листопаді та грудні
також голубці з м’ясом, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу
2018 р. наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
ідуть для потреб нашої Церкви.
“На многая і благая літа!”
6. Дорогі Парохіяни: Кожен з нас прикрашає доми перед Різдвом.
Новини нашої парафії:
Просимо також пам’ятати про прикрасу Церкви у цей час. У ваших
1. Найщиріші вітання Соломії Лиман, дочці Олега Лиман та
річних конвертах знаходяться конверти з назвою “flowers” , які
Катерини Лиман - Сітнікова, в отриманні Таїнства Хрещення,
просимо вживати при складанні пожертв для прикрас квітами
Миропомазання та Євхаристії в неділю, 18 листопада, 2018 р.
нашого Храму на Різдв’яні свята. Заздалегідь дякуємо всім вам за
2. Дорогі Парохіяни: В першу суботу кожного місяця о 7 – й год.
вашу жертвенність.
вечора буде відправлятися спеціальна Служба Божа за померлих у Притчі з св. Євангелія: Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми
вашому намірені. Якщо ви бажаєте, будь ласка напишіть імена
учнями будете, і пізнаєте правду Івана 8:31-32.
померлих з ваших родин не пізніше 30 – го листопада, щоб мати
Притча про десять мін: "Один чоловік, роду славного,
можливість їх споминути на кумулативній Св. Літургії 1 – го грудня. відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти й вернутись. І
3. Майбутні події: А. Прибирання церкви: Наступна добровільна покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін, і сказав їм:
збірка відбудеться в неділю 16 грудня 2018 р.Б.
Торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи, і
Б. Дорогі Парохіяни: Різдвяні свята наближаються і ми щороку
послали посланців услід за ним, кажучи: Не хочемо, щоб він був над
готуємо пакунки до двох сиротинців в Україні. Наші кошти обмежені і нами царем. І сталось, коли він вернувся, як царство прийняв, то
тому ми просимо вашої допомоги. Також висилаємо до сиротинців звелів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що
одяг і солодощі. Хотілось, щоб і тих дітей порадувати, бо і вони є
набув. І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять
Божими дітьми, тільки, нажаль, в них доля не склалась такою
мін. І відказав він йому: Гаразд, рабе добрий! Ти в малому був
радісною, але ваша щедра капля пожертви чи духовна чи
вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав: Пане,
матеріальна застукає до дитячого серця і принесе теплоту, добро і твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав і тому: Будь і ти над
радість. До цієї добровільної акції приєдналися з пожертвами: п.
п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав: Пане, ось міна твоя,
Адріян Салук з м. Фенікс (Арізона) 500 дол., п. Наталія Попович 100 що я мав її сховану в хустці. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина
дол., Сестринство Св. Вервиці 100 дол., Апостольство Молитви 50 жорстока: береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. І відказав
дол., панство Баранських 35 дол., панство Владичак 20 дол.,
той йому: Устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе! Ти знав, що я
Незнайомий жертводавець 40 дол. Всього разом ви склали пожерту жорстока людина, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. Чому ж
у сумі 845 дол. Щиро дякуємо.
не віддав ти міняльникам срібла мого, і я, повернувшись, узяв би
В. В неділю 25-го листопада після обидвох Св. Літургій
своє із прибутком? І сказав він присутнім: Візьміть міну від нього, та
запрошуємо всіх на наш щорічний святковий обід з нагоди “Дня
дайте тому, хто десять мін має. І відказали йому: Пане, він десять
Подяки”, щоб зібратися, як одна велика парафіяльна родина. Для
мін має. Говорю бо я вам: Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж
покриття витрат оплата вхідних квитків для дорослих становить
не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які
$7,00 дол, для дітей віком (9-12) - $3,00, а діти до 8-ти років не хотіли, щоб царював я над ними, приведіте сюди, і на очах моїх їх
безкоштовно. Щиро всіх запрошуємо.
повбивайте." (Луки 19:12-27)
Г. Прихід св. Миколая будемо святкувати 9 грудня о 1 год по обіді.
Замітка: Хто вміє мовчати, той має найвищу мудрістю. Розум весь час
Додаткова інформація на додатку до вісника.
намагається нам нав'язати емоції, завдяки яким ми часто говоримо те,
Ґ. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2018/2019 при нашій
парафії відбудеться у понеділок 31 грудня починаючи о 9 год. чого б не сказали в спокійному с...тані. Мовчання - це найсильніша
зброя проти дурості. - Отче, дай мені вправу. - Мовчи. - Не зрозумів. вечора. Музика – від гурту “Ми - Українці”. Більша інформація
Вправа така. Мовчи. Не говори нічого цілодобово безперервно. - Ну,
прилучена до нашого вісника.
мовчати, це не важко. - А ти спробуй. Коли я спробував, то через пів
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
години почав говорити, а потім згадував і закривав руками рот. Так
а. всім парафіянам, які прилучилися до другої добровільної збірки в тривало весь час. І потім наступали моменти, коли хотілося говорити,
неділю 16 – го листопада (на прибирання церкви). Всього було
заперечувати, відповідати, але я повинен був мовчати. Потім я розумів,
зібрано $205.00.
що в більшості випадків і говорити не потрібно. І моє мовчання навіть
б. всім парохіянам, які брали участь і пожертвували харчі для бідних приносило спокій. Менше суперечок, сварок, конфліктів. Потім я вже
і потребуючих, а наступні парафіяни прилучились з пожертвами:
почав звикати. Мовчання - це аскеза і вона дає свої плоди. Воно
Незнайомий жертводавець 200 дол, панство Дональдц 200 дол.,
збільшує волю. Спробуй.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
тоді жидівською землею, віддавали стягання податків в оренду.
Починається Різдвяний Піст: як правильно постити?
Митарів народ ненавидів, бо вони зазвичай обдирали людей до
Від 28 листопада до 6 січня включно триватиме Різдвяний піст нитки. І ось одного із тих митарів Христос Спаситель покликав до
або Пилипівка. В цей час згідно традицій Церкви та церковного
себе, щоб показати, як далекі є суди Божі від судів людських. Про
Уставу християни обмежують себе в їжі, а також намагаються
покликання апостола Матея однаково розповідають він сам (див. Мт.
уникати в своєму житті того, що віддаляє людину від Бога, для того, 9, 9-13), євангелист Марко (див. Мр. 2, 14-18) і євангелист Лука, який
щоб духовно приготуватися до зустрічі великого свята Різдва
каже, що Христос “побачив митника, Леві на ім’я, що сидів на
Христового. Протягом посту християни не повинні вживати в їжу
митниці, і сказав до нього: «Ходи за мною!» І той, кинувши все, встав
продукти тваринного походження - м’ясо, молоко, яйця та вироби, що і пішов за ним” (Лк. 5, 27-28). Матей запросив Христа Спасителя на
їх містять. Різдвяний піст відноситься до не суворих постів, а тому за обід, на якому були також інші митарі. Коли ж це побачили фарисеї,
церковним Уставом під час нього може вживатися молоко, яйця та
то стали гіршитися і картати учнів, що Христос їсть із грішниками.
вироби, що їх містять. Є ряд обставин, які дозволяють людині
“Ісус у відповідь сказав їм: «Не ті, що при добрім здоров’ї,
послаблювати свій піст - хвороба, важка фізична праця, похилий вік, потребують лікаря, лише – хворі. Я прийшов, не щоб праведників
перебування в дорозі. В таких випадках суворість посту може бути
кликати до покаяння, а грішних»” (5, 31-32). “Ідіть, отже, і навчіться,
послаблена - наприклад може вживатися молоко - але для цього
що значить: Я милосердя хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати
необхідно звернутися за благословенням до священика, разом з
не праведних, а грішних” (Мт. 9, 13). Христос Спаситель покликав
яким визначити міру послаблення посту. Також від посту
Матея на одного з дванадцятьох своїх апостолів, а він, згадуючи про
звільняються вагітні жінки, малі діти та ті, хто з вагомих причин не
це, в покорі називає себе: “Матей, митар” (Мт. 10, 3), тим часом як
має можливості сам обирати, чим йому харчуватися - наприклад
інші євангелисти називають його коротко: Матей або Леві.
особи, які перебувають у відрядженні. Протягом посту можна
Після Зішестя Святого Духа він навчав у Єрусалимі і в Юдеї, не
вживати продукти рослинного походження - картоплю та вироби з
зважав на заборони злобних книжників, переніс бичування та інші
неї, різного роду супи та каші, консервовані та квашені овочі
переслідування й наруги. Коли ж апостоли розійшлися проповідувати
(помідори, огірки, капусту, тощо), консервовані салати. Загалом пісна Євангеліє, тоді Матей пішов до Етіопії і Персії, де голосив слово
їжа повинна бути простою та недорогою (наприклад, в наших умовах Боже, а сам, – як згадує Климентій Олександрійський, – провадив
важко назвати пісними продуктами ананаси чи омарів), а її вживання дуже строге життя, споживав лиш ярину, а м’яса не їв ніколи. Згідно з
помірним (бо об’їстися можна і печеною картоплею). Якщо вас
найдавнішим переданням, апостол Матей прийняв мученицьку
протягом посту запросили на відзначення дня народження або інше смерть в Єраполі Сирійському, де його було замучено вогнем.
святкування, пов’язане зі святковим столом, і ви не можете
Святий Матей перший написав своє Євангеліє, він хотів довести
відмовитися - по можливості попередьте господарів про те, що ви
жидам, що Христос насправді Син Божий і обіцяний Месія, на якому
дотримуєтеся посту. Якщо цього не можна зробити - намагайтеся
сповнилися всі старозавітні пророцтва. За одними джерелами, він
їсти тільки ті страви, які дозволені в піст, а якщо таких немає - то
написав своє Євангеліє через вісім років після Вознесення Христа
зовсім небагато тих, які стоять поруч з вами. Під час святкової
Спасителя, згідно з іншими – через п’ятнадцять років. Євангеліє від
трапези не потрібно без прохання інших самим розповідати про те,
святого Матея було перекладене з арамейської на загальновживану
що ви постите, привертати увагу до цього, або дорікати іншим за
тоді книжну, грецьку, мову, вірогідно, під наглядом самого автора. Це
недотримання церковних уставів. В піст також не потрібно вживати
святе Євангеліє було дуже поширене на Сході, у третьому столітті
алкогольні напої, особливо міцні - горілку, коньяк, тощо. Лише у
проповідники Христової віри знайшли його в Індії, куди його приніс
суботу та неділю, а також на свята дозволяється випити трохи вина. святий апостол Вартоломей. Євангеліє від святого Матея
Дотримуючись посту, потрібно пам’ятати, що він відрізняється від
починається з переліку поколінь, з якого походить Христос як чоловік.
звичайного голодування своєю духовною складовою. А тому той, хто І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013
постить, повинен більше уваги приділяти своєму духовному життю:
молитися в храмі і вдома, читати Святе Письмо та християнську
Запам’ятаймо:
релігійну літературу, обмежити все те, що відволікає від спілкування А. Церковне Правило, хоч би і без Псалтиря, а тільки те, що є в
з Богом - перегляд телепрограм, слухання радіо, відвідування
Часослові, кожний священик зобов'язаний відмовляти кожного дня:
розважальних заходів. Якщо хтось перебуває у сварці чи тримає на Полунощницю (навіть без Псалтиря), Утреню - також без Псалтиря і
когось гнів - необхідно примиритися з цією особою, бо гріхи гордості, Пісень, Часи, Вечірню - без Псалтиря, Повечір'я - без Пісень. Це не
становить для священика жодної незручності, бо Церковне Правило
гніву, осуду, ненависті, злоби позбавляють того, хто постить, всіх
можна відмовляти на ходу, в дорозі, в щоденній одежі, а той, хто знає
плодів його праці. Якщо є можливість, то бажано було б протягом
Правило напам'ять, може відмовляти з пам’яті, аби тільки, по змозі,
посту щодня бувати у храмі, хоча б на короткий час - для того, щоб
робити це з увагою. Багато світських людей кожного дня відмовляють
помолитися і попросити у Бога допомоги у проходженні цього
духовного і тілесного подвигу. Необхідно також щонеділі бути зранку Церковне Правило, то чому цього не мали б робити ми, священики?
Однак у свята і неділі треба в церкві відмовляти ціле Правило - з
на Божественній літургії, а по можливості відвідувати і інші
читанням Псалтиря і Пісень. (сщмч. Йосафат Кунцевич, Правила для священиків)
богослужіння, розклад яких ви можете довідатися в самому храмі.
Б. - Якщо б не було спокус, то не було б і вінка; якщо б не було подвигів,
Кожному християнину протягом посту також обов’язково потрібно
то не було б і нагород; якщо б не було боротьби, то не було б і почестей;
прийняти таїнства Сповіді і Причастя.
якщо б не було смутку, то не було б і потіхи; якщо б не було зими, то не
Бажаю всім допомоги Божої у постуванні!
Святого апостола і євангелиста Матея – 29 - го листопада.
Святий апостол Матей був родом з Галилеї, з міста Капернаума.
Батько його називався Алфей, і мав він брата Якова Алфеєвого.
Матей, за жидівським звичаєм, мав ще й друге ім’я – Леві, і був він
митарем, тобто стягав податки з людей, бо римляни, що володіли

було б і літа. Не завжди зима і не завжди літо; не завжди буря і не
завжди тиша; не завжди ніч і не завжди день, так і не завжди смуток, але
прийде спокій, коли тільки в час смутку будемо звеличувати Бога (св. Іван
Золотоустий, Гомілія про статуї 4).

В. Нема нічого гіршого від диявола. Диявол - це остання нездобута
країна! Диявол - це язва, гірша від усіх лих. Він спричинює
непорозуміння у громаді, пониження вдома, смуток у Церкві; бунт тіла,

неміч душі, щоденний клопіт, запутання розуму, перепону в ділах.
Велика злоба диявола, але всі його наміри перемагає піст і молитва (св.
Іван Золотоустий, Про піст

Г. Свята Церква радить, напоумляє і просить причащатися і сповідатися
щонайменше чотири рази в році, а наказує раз на рік. І хто того наказу
не слухає, той тяжко грішить непослухом супроти Церкви і грішною
байдужністю про своє спасіння; той грішить проти самого себе; шкодить
своїй душі; той поводиться з душею так, як людина, що дає тілові отруту
(митр. Андрей Шептицький, Послання на піст).

Ґ. Лицемір - це той, що в театрі грає роль когось іншого, наприклад,
пана, - хоч він слуга, або проста людина - короля. Так і в цьому житті,
наче на сцені, багато людей веде театральний спосіб життя, маючи одне
в серці, а інше показуючи назовні перед людьми. Отже, не ховай свого
обличчя! Будь таким, яким ти є (св. Василій Великий, Про піст).
Д. Ласкавий мир, бажаний ділом і словом, що я сьогодні подав людям і
взамін отримав... Ласкавий мир - моя праця і моя похвала, про який
чуємо, що він Божий, що Бог є його Богом, і що сам Бог ним
називається, як у наступних словах: мир Божий (Фил. 4:7); Бог миру (2
Кор. 13:11); Він є мир наш (св. Григорій Богослов, Слово 23).

неймовірно. Смерть, яка сиділа на лавці в невимушеній позі, і
розглядала інтер'єр майстерні, якось помітно напружилася. Темний
овал капюшона повільно повернувся в сторону коваля. - Що Ви
сказали? - Тихо промовила вона. - Я сказав, що мені не віриться в те,
що тримаю в руках зброю, яка... - Зброя? Ви сказали зброю? - Може
я не так висловився, просто... Василь не встиг договорити. Смерть,
блискавичним рухом схопившись з місця, через мить опинилася
прямо перед обличчям коваля. Краї капюшона злегка тремтіли. - Як
ти думаєш, скільки людей я вбила? - Прошипіла вона крізь зуби. - Я...
Я не знаю, - опустивши очі в підлогу, видавив із себе Василь. Відповідай! - Смерть схопила його за підборіддя і підняла голову
вгору, - скільки? - Н-не знаю... - Скільки? - Викрикнула вона прямо в
обличчя коваля. - Та звідки я знаю скільки їх було? - Намагаючись
відвести погляд, не своїм голосом пискнув коваль. Смерть
відпустила підборіддя і на кілька секунд замовкла. Потім,
згорбившись, вона повернулася до лавки і, важко зітхнувши, сіла. Значить ти не знаєш, скільки їх було? - Тихо промовила вона і, не
дочекавшись відповіді, продовжила, - а що, якщо я скажу тобі, що я
ніколи, чуєш? Ніколи не вбила жодної людини! Що ти на це скажеш?
- Але... А як же?... - Я ніколи не вбивала людей. Навіщо мені це, якщо
ви самі прекрасно справляєтеся з цією місією? Ви самі вбиваєте
один одного. Ви! Ви можете вбити заради папірців, заради вашої
злості і ненависті, ви навіть можете вбити просто так, заради
розваги. А коли вам стає цього мало, ви влаштовуєте війни і
вбиваєте один одного сотнями і тисячами. Вам просто це
подобається. Ви залежні від чужої крові. І знаєш, що найнеприємніше
у всьому цьому? Ви не можете собі в цьому зізнатися! Вам простіше
звинуватити у всьому мене, - вона ненадовго замовкла, - ти знаєш,
якою я була раніше? Я була красивою дівчиною, я зустрічала душі
людей з квітами і проводжала їх до того місця, де їм судилося бути.
Я посміхалася їм і допомагала забути про те, що з ними сталося. Це
було дуже давно... Подивися, що зі мною стало! Останні слова вона
викрикнула і, схопившись з лави, скинула з голови капюшон. Перед
очима Василя постало, помережане зморшками, обличчя глибокої
старості. Рідке сиве волосся висіло поплутаними пасмами, куточки
потрісканих губ були неприродно опущені вниз, оголюючи нижні зуби,
кривими осколками визираючими з-під губи. Але найстрашнішими
були очі. Абсолютно вицвілі, нічого не виражаючі очі, втупилися на
коваля. - Подивися в кого я перетворилася! А знаєш чому? - Вона
зробила крок в сторону Василя. - Ні, - зіщулившись під її пильним
поглядом, хитнув він головою. - Звичайно не знаєш, - посміхнулася
вона, - це ви зробили мене такою! Я бачила як мати вбиває своїх
дітей, я бачила як брат вбиває брата, я бачила як людина за один
день може вбити сто, двісті, триста інших осіб! Я ридала, дивлячись
на це, я вила від нерозуміння, від неможливості того, що
відбувається, я кричала від жаху... Очі Смерті заблищали. - Я
поміняла своє прекрасне плаття на цей чорний одяг, щоб на ньому
не було видно крові людей, яких я проводжала. Я одягла капюшон,
щоб люди не бачили моїх сліз. Я більше не дарую їм квіти. Ви
перетворили мене в монстра. А потім звинуватили мене у всіх гріхах.
Звичайно, це ж так просто... - вона дивилася на коваля уважним
поглядом, - я проводжаю вас, я показую дорогу, я не вбиваю людей...
Віддай мені мою косу, дурень! Вирвавши з рук коваля своє знаряддя,
Смерть повернулася і попрямувала до виходу з майстерні. - Можна
одне питання? - Почулося ззаду. - Ти хочеш запитати, навіщо мені
тоді потрібна коса? - Зупинившись біля відчинених дверей, але не
обертаючись, запитала вона.

Навіщо Смерті коса? Повчальна Притча відкриє очі на те, що
для нас смерть, і чому дорога в Рай заростає травою
- Ви - коваль? Голос за спиною пролунав так несп...одівано, що
Василь аж здригнувся. До того ж він не чув, щоб двері в майстерню
відкривалася і хтось заходив усередину. - А стукати не пробували? грубо відповів він, злегка розсердившись і на себе, і на моторного
клієнта. - Стукати? Хм... Не пробувала, - відповів голос. Василь
схопив зі столу дрантя і, витираючи натруджені руки, повільно
обернувся, прокручуючи в голові відповідь, яку він зараз збирався
видати в обличчя цього незнайомця. Але слова так і залишилися
десь в його голові, тому що перед ним стояв вельми незвичайний
клієнт. - Ви не могли б виправити мені косу? - жіночим, але злегка
хриплуватим голосом запитала гостя. - Все, так? Кінець? Відкинувши ганчірку кудись в кут, зітхнув коваль. - Ще не все, але
набагато гірше, ніж раніше, - відповіла Смерть. - Логічно, - погодився
Василь, - не посперечаєшся. Що мені тепер потрібно робити? Виправити косу, - терпляче повторила Смерть. - А потім? - А потім
наточити, якщо це можливо. Василь кинув погляд на косу. І дійсно,
на лезі були помітні кілька вищербин, та й саме лезо вже пішло
хвилею. - Це зрозуміло, - кивнув він, - а мені-то що робити?
Молитися або речі збирати? Я просто в перший раз, так би мовити...
- А-а-а... Ви про це, - плечі Смерті затряслися в беззвучному сміхові,
- ні, я не за вами. Мені просто косу потрібно підправити. Зможете? Так я не помер? - Непомітно обмацуючи себе, запитав коваль. - Вам
видніше. Як ви себе почуваєте? - Та ніби нормально. - Нема нудоти,
запаморочення, болю? - Н-н-ні, - прислухаючись до своїх внутрішніх
відчуттів, невпевнено сказав коваль. - У такому разі, Вам нема про
що турбуватися, - відповіла Смерть і простягнула йому косу. Взявши
її в моментально задерев'янілі руки, Василь почав оглядати її з
різних сторін. Справ там було на півгодини, але усвідомлення того,
хто буде сидіти за спиною і чекати закінчення роботи, автоматично
продовжує термін, як мінімум, на кілька годин. Переступаючи
ватяними ногами, коваль підійшов до ковадла і взяв в руки молоток. Ви це... Сідайте. Чи не будете ж Ви стояти?! - Вклавши в свій голос
все своє гостинність і доброзичливість, запропонував Василь.
Смерть кивнула і сіла на лавку, спершись спиною на стіну. *** Робота
закінчувалась. Випрямивши лезо, наскільки це було можливо,
коваль, взявши в руку чавило, подивився на свою гостю. - Ви мене
вибачте за відвертість, але я просто не можу повірити в те, що
тримаю в руках предмет, за допомогою якого було угроблено стільки
– Так. - Дорога в Рай... Вона вже давно заросла травою.
життів! Жодна зброя в світі не зможе зрівнятися з ним. Це воістину

