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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя - 16-а по Зісланні Святого Духа, 16-го Вересня, 2018 р. Св.
свщмч. Антима, єп. Нікомидійського. Прп. Теоктиста, спосника великого Євтимія.
Глас 7: Апостол: 2 до Коринтян 6:1 - 10. / Євангеліє: Мт. 25:14 – 30.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Івана Захарюк
молодшого та всієї Родини; Боже Благословення для Лариси
Атаманов та всієї Родини; Боже Благословення для Ярослава та
Наталії Сербин та всієї Родини Сербин, зам. Олена Якубовська;
Родина Атаманов; Роман Сербин) - укр. мовою.
5:00 год. вечора – (Спеціальна Інтенція) – За всіх прочан
«Стопами Святих» до Італії – на обидвох мовах.
Понеділок, 17-го Вересня, 2018. Св. свщмч. Вавили, єп. Антіохійського. Св.
прор. й боговидця Мойсея.

8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
Вівторок, 18-го Вересня, 2018. Св. прор. Захарії, отця Йоана Предтечі.
8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
Середа, 19-го Вересня, 2018. Спогад про чудо, яке було в Колосах, що в
Хонах, від архистратига.

8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
Четвер, 20-го Вересня, 2018. Передсвяття Різдва Богородиці. Св. мчч.
Созонта.

8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
П`ятниця, 21-го Вересня, 2018 р. РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ
НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.

7:00 год. вечора – Акафіст до Пречистої Діви Марії - укр. мовою.
Субота перед Воздвиженням, 22-го Вересня, 2018 р. Свв. і праведних

богоотців Йоакима й Анни. Св. мчч. Северіяна. Попразденство Різдва Богородиці.

6:00 год. вечора – Св. Літургія - укр. мовою.
Неділя перед Воздвиженням - 17-а по Зісланні Святого Духа, 23-го
Вересня, 2018 р. Свв. мчцц. Минодори, Митродори й Німфодори.
Глас 8: Апостол: 2 до Коринтян 6:16 – 17:1. / Євангеліє: Мт. 15:21 – 28.
9:00 год. ранку – ( Петро Абрамчук /Панахида/,
зам. Михайло Абрамчук) – анг. мовою.

10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
Понеділок, 24-го Вересня, 2018. Прп. Теодори Олександрійської.

8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
Вівторок, 25-го Вересня, 2018. Віддання празника Різдва Богородиці.
Св. свщмч. Автонома.

8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
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Середа, 26-го Вересня, 2018. Передсвяття Воздвиження Чесного
Хреста. Пам'ять оновлення храму св. Воскресення Христа і Бога нашого.
Св. свщмч. Корнилія сотника.

8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
Четвер, 27-го Вересня, 2018. ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І
ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО.
7:00 год. вечора – За Парафіян – укр. мовою.
П`ятниця, 28-го Вересня, 2018 р. Св. влкмч. Микити.

9:00 год. ранку –  Петро Сайнола, зам. Ґертруд Сайнола

Субота після Воздвиженням, 29-го Вересня, 2018 р. Св. влкмчц. Євфимії
всехвальної.

6:00 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора – Св. Літургія - За Парафіян
– церковно слов’янською мовою.
Неділя - 18-а по Зісланні Святого Духа, 30-го Вересня, 2018 р.
Св. мчц. Софії і трьох її дочок, Віри, Надії, Любови.

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

10:15 год. ранку – (Подяка Богові за всіх доброчинців присутніх на
хрестинах Павла Танчак , зам. Родина Танчак) - 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 5- го жовтня 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 (7 – го жовтня 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!
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Бог любить того,
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
хто дає радо. ..Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
поживу, і примножить ваше насіння та зростить плоди вашої
Свічки: $185, Тетрапод: $7, Кава: $138, Додаток: $15, Сівач: $5, Свята: $185,
Страхівка: $70, Пожертва: $100,
справедливости: щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою,
Місячна пожертва на іпотеку - $230, Недільна пожертва – $1,187, Разом - $2,132.00.
яка через нас складає Богові подяку.
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
е. п. Сергієві Шелестов та його друзям ,котрі добровільно прибрали
дар любови для нашого храму минулої неділі 9 – го вересня 2018 р.
наш храм та парафіальний центр, заощадивши додаткові витрати
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
для нашого храму. Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у жертводавців і винагородить сторицею.
7. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
священика.
50.00 дол. від родини, будь ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці вересні 2018 р. наші могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
8. До вашого відома: Ми обновляємо наш емайл, якщо хтось з
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
вас бажає отримувати церковний вісник по електронній почті,
“На многая і благая літа!”
тоді подайте нам вашу почтову скриньку.
Новини нашої парафії: 1. Надсилаємо вітання:
9. Новини з інших Парафій та нашої Єпархії: Стемфордська
А. п. Домініку та п.Катерині Кавалло з нагоди отримання ними
Епархія організовує Єпархіальний Молодіжний З’їзд під гаслом
Тайни Подружжя 14-го Вересня 2018р. у Римо Католицькому храмі «ДІТИ ОБ'ЄДНАНІ МОЛИТВОЮ», який відбудеться, 29 ВЕРЕСНЯ
Св. Кіліяна в м. Фармінгдале, НЙ. Нехай Господь Бог обдаровує їх 2018 РОКУ на території Семінарії Св. Василія у Стемфорді.
щастям, здоров`ям на Многая і Благая Літа!
Молодь при нашій парохії запрошена до участі цього з’їзду.
Б. п. Юрію та п. Христині Рибій з нагоди отримання ними Тайни Додаткова інформація прилучина до нашого вісника.
Подружжя 15-го Вересня 2018р. у нашому храмі. Нехай Господь Бог
Приклади з життя:
обдаровує їх щастям, здоров`ям на Многая і Благая Літа!
1. Дня 18 вересня 1961 р. загинув в авіакатастрофі в Конго генеральний
2. Дорогі Парафіяни: Пригадую вам, що від сьогодні 16
вересня до 27 вересня, я буду подорожувати разом з частиною секретар Організації Об’єднаних Націй Даґ Гаммершельд. При ньому
наших парафіян по святих місцях «Стопами Святих» до Італії. В знайдено книжечку “Наслідування Христа”. Після його смерті вийшов
друком його щоденник. З нього довідуємося, що це була людина
Неділю 23 вересня в нашій парохії о. Ілля Бабота служитиме Св.
глибокої віри, духу молитви, жертви і любові до Бога. Це видно з його
Літургії звичайно, о 9:00 та 10:15 год.ранку. У цей день також частої молитви про пізнання себе і Бога. Ось одна з таких молитов:
буде нагода приступити до сповіді до і після Св. Літургій. 27
“Боже, дай нам чисті почуття, щоб могли Тебе бачити. Дай покори, щоб
вересня о 7 год. вечора о. Студит Рафаїл Строцінський на свято могли Тебе чути. Дай любові, щоб могли Тобі служити. Дай віри, щоб
Воздвиження буде служите Св. Літургію. У будь яких необхідних могли в Тобі жити.”
чи духовних потребах звертайтесь до о. Василя Гринків по
2. Сила Посмішки: Багато хто чув, що для посмішки потрібно менше
телефону:516 481 7717.
задіяти м`язів і менше прикласти зусилля, ніж для похмурого
3. Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, та з капустою
обличчя. Оскільки про цей вислів вчені нерідко ведуть дебати, одна
вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої річ ясна – посмішка має велику силу. Посмішка в потрібний час часто
Церкви.
знімає напругу, приносить людині відчуття комфорту, або надає
4. Шановні парохіяни: якщо хтось з вас бажає замовити вічне
почуття вдячності та задоволення. Можна зайти навіть далі, коли
світло на тиждень , будь-ласка звертайтесь до о. Миколи або
сказати, що посмішка вказує на присутність Святого Духа, тому що
дзвоніть до парохіяльного уряду для узгодження дати.
свідчить про прийняття дару безумовної любові. Унікальним для
5. Майбутні події: Прибирання церкви: Наступна добровільна
духовенства, та того, хто веде християнський спосіб життя, є
збірка відбудеться сьогодні 16 вересня 2018 р.Б.
двосторонній ефект посмішки. Відвідуючи кого – небудь, хто
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
страждає від хвороби і сильного болю, можливо навіть на порозі
а. панству Котик, які пожертвували 130 дол., та панству Щомак, які смерті, посмішка і молитва відвідувача роблять велику справу для
пожертвувала 100 дол.для нового проекту цього року (написання
духовного оздоровлення. Бачачи посмішку на обличчі стаждаючої
копій чотирьох чудотворних ікон з України. Всього разом
особи, після уділення Таїнств Єлеопомазання, Сповіді, і Євхаристії,
пожертвувано 1,180.00 дол.
не може бути байдужим для священика, який несе Боже Слово
б. п. Лариса Атаманов, яка ще раз склала пожертву для нашого
зцілення (це часто глибоко впливає на декого з там присутніх, чи то
Храму.
медпрацівників, родини, або навіть інших мирян, які просто
в. жінкам з нашої парафії (23 особи), які не зважаючи на домашні
відвідують хворих та немічних, щоб дізнатися, як вони себе
турботи, організували виготовлення вареників з картоплею та з
почувають). Там є воістину радість і ласка Божа, за дар безумовної
капустою у середу 12-го вересня 2018р. для розпродажу.
любові, розділеної між священиком і його паствою, особливо тими,
ґ. Панству Дональдц, які останніх декілька тижднів купляють та
якіпочуваються згублиними або самотніми, і страждання є
приносять рогалики для нашої недільної кави.
відродженням, або, якщо бажаєте іконою Божої безумовної любові
г. п. Ігор Мисак, який цього тижня виконав необхідну працю у
для нас усіх. Нехай Бог дасть вам також ласку бути учасниками цієї
парафіяльному центрі та в захристії.
безумовної любові, молячись за наших священиків, дияконів та
д. родині з нашої парафії, яка бажала залишитись, як незнайомий
монашество!
жертводавець з щирого свого серця почувши нужду та потребу
нашої церкви придбала 846 галони оливи на суму 2,140 дол. Так
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
дані лише ювілеям, властиві переваги, котрими Церква бажає
Про відпусти
притягнути до себе грішників і тим їх легше і успішніше
...продовження з попереднього вісника.....
спровадити на дорогу навернення і поправи. Як сказано вище,
У нинішніх часах дуже бажано, аби всі священики мали
субделегацію до уділяння загального розрішення і щоб єпископи розрізняємо ще часткові відпусти. Ці відпусти увільняють нас
лише від певної частини дочасної кари, котра звичайно
випросили собі від Св. Апостольського Престолу повноваження
для цього. При цьому хочемо зауважити, що вірний часом на ложі визначається за днями, квадрагенами і роками. Шляхом цих
смерті може отримати кілька повних відпустів, якщо він належить відпустів Церква владою ключів відпускає нам лише дочасні
гріховні кари, скільки б ми перед Богом понесли, чинячи покуту
до якогось братства або має якийсь медалик чи хрест, який
наділений таким відпустом in articulo mortis. Помираючий повинен певну кількість днів, квадрагеніві літ за приписами давніх
церковних покаянних канонів. Про це була вже мова раніше. Тут
старатися отримати всі повні відпусти, які можна отримати. На
ми хочемо лише придивитися ближче до цих відпустів з
перший погляд, могло б видаватися, що в цьому криється якесь
протиріччя, оскільки вже один повний відпуст увільняє людину від практичного боку. Церква, бажаючи піднести і зміцнити дух
усіх дочасних кар. Але пригадаємо тут те, про що вже говорилося побожності у своїх вірних, бажаючи їх заохотити до молитви і
духовних вправ, дуже часто прив'язувала відпусти до окремих
вище: про причину, з котрої Церква уділяє вірним повні відпусти
молитов і таких духовних вправ. Так, Папа Пій IX на прохання
багато і часто. Не раз з боку помираючого може чогось
недоставати, і отримання відпусту є сумнівним і непевним. Тому дуже багатьох єпископів схвалив Літанію до Святішого Імені
Ісусового, а крім того, 21 серпня 1862 р. Б. надав для
душпастир може уділити хворому in articulo mortis загальне
Регензбургської єпархії відпуст 300 днів, котрого можуть
розрішення без огляду на те, що хворий старається доступити і
доступити всі вірні, які побожно відмовляють цю літанію. Папа Пій
інших повних відпустів. Адже не можна нікому заборонити
VII затвердив новенни, пристосовані до головних Богородичних
черпати з джерела благодатей скільки лиш можна, щоб у
свят, і надав відпуст 300 днів за відмовляння цих новенн. Так
вирішальну мить не стати перед вічним Суддею з порожніми
само цей Папа 21 березня 1815 р.Б. наділив відпустами майське
руками. До повних відпустів належать також ювілейні відпусти,
набоженство на честь Преблагословенної Діви Марії. Ці відпусти
яких зараз кожні 25 літ в усьому християнському світі можна
можна жертвувати також за душі в чистилищі. Такими є,
доступити. Про ці відпусти ми вже вище детально розповідали.
Тут лишень додамо, що основною ідеєю ювілейного року є такий наприклад, відпусти, надані за збудження богословських чеснот,
за взивання св. Імені Ісуса і Марії, за відвідання Св. Тайни
же рік юдеїв, який був у них також роком особливих благодатей.
Євхаристії в часі 40-годинної молитви та ін. Крім того, багато
Прекрасне символічне значення має звичай, що в церкві Св.
празників, набоженств і богоугодних діл були також наділені
Петра у Римі відкриваються святі ворота (porta sancta) у
ювілейному році, а з закінченням цього року знову замуровуються відпустами. (...). У нашому Ієрейському молитвослові також
знаходимо молитви, наділені відпустами. Так, є там молитва, яку
аж до нового ювілею. Крім звичайних ювілеїв, є ще ювілеї
хто після Служби Божої побожно відмовить, того Папа Лев X
надзвичайні, які Церква оголошує не кожні 25 років, але в часі
сподобив прощення; також "Намірення Ієрейське перед Літургією"
якихось важливих подій, коли маємо просити Бога про щось
з тим, що "Папа Григорій XIII тому ієрею, котрий перед Літургією
особливе або Йому за якісь великі добродійства дякувати, як
наприклад при вступленні Папи на Апостольський Престол або в вищенаведене намірення творить, 50 років відпущення гріхів...
часі утисків Церкви. Якими урочистими і успішними є такого роду дає"; врешті "Молитва перед Св. Літургією до Бога Отця" та ін. з
ювілеї, якого великого значення надає їм Церква — про це ми вже тим, що "тому, хто відмовляє цю молитву, Папа Григорій XIV
надає 50 років прощення". Тут посилаємося на послання
згадували вище. Щоправда, ювілейний відпуст є за своєю
природою не чим іншим, як повним відпустом, бо чогось більшого, Митрополичого Ординаріяту від 28 травня 1874 року, ч. 62, де
оголошено, що Св. Отець бл. пам'яті Папа Пій IX зволив під
ніж відпущення всіх дочасних кар, не можна доступити навіть у
ювілейному році. Проте ювілейний відпуст суттєво відрізняється датою 28 квітня 1874 р. Б. упродовж десятиліття наймилостивіше
надати відпусти 200 і 300 років, котрих можуть доступити вірні при
від інших повних відпустів тим, що в ювілейному році можна
всенощних акафістах і молитвах. Ці відпусти благоволив Св.
розрішати: 1) від всякого союзу клятви, завіту і заборони і від
Отець Папа Лев XIII милостиво від 7 липня 1884 року продовжити
усяких церковних кар, а також від усіх гріхів, хоча б і
на подальші 10 років (...). Часто читаємо на т. зв. стаційних
найстрашніших, затриманих єпископові або Апостольському
образах напис, наприклад: "7 літ і 7 квадраген відпусту". Що це
Престолові. Винятком є: а) розрішення співучасниці у гріху
означає?
нечистоти; б) увільнення від повинності заскаржити у єпископа
Що таке квадрагена? Під квадрагеною розуміємо відпущення
такого священика, котрий при сповіді намовляв когось до гріха
нечистоти. Також винятком є: в) розрішення сестер законних, які такого покаяння, яке ми за давньою покаянною суворістю мусили
перебувають у монастирі, котрі в часі ювілею можуть сповідатися б відбути у строгому пості та творячи інші покаянні діла —
лише перед уповноваженим для цього священиком; г) розрішення упродовж 40 днів, особливо перед Великодніми Святами. Такі
від таких цензур, які на когось виразно і особисто були накладені. квадрагени відбувалися раніше перед Різдвом Христовим, перед
2) можна розрішати людей, які вступили до якоїсь секти, але вони Різдвом св. Йоана, а відпущення такого покаяння називалося
повинні жаліти за цим і обіцяти поправитися. 3) можна змінювати відпустом квадрагени. Ці квадрагени Папи звично додавали в
рівній кількості до відпустів літ. Отож, "відпуст 7 літ і 7 квадраген"
обіти, дані Богові, на діла побожності або милосердя. Виняток
означає, що тим відпустом дістаємо відпущення такого покаяння,
становлять обіти пожиттєвої чистоти, вступ до монастиря і ті
яке б ми мусили відбути за 7 років і 7 помножених на 40 днів за
обов'язки, котрі хтось узяв на себе обітом на користь когось
іншого, бо інакше було б порушене чуже право. Це є надзвичайні, давньою покаянною дисципліною.
........далі буде...............

Покора – Ознака Священичого Покликання: Амбіція – добра річ
– без амбіції, без бачення, ми не мали б багатьох речей, якими ми
легко звикли користуватися сьогодні, від електролампочки та
кондиціонера, до американської нації, в якій ми живемо сьогодні.
Не зважаючи на всі ці вигоди, ми часто маємо тенденцію
забувати, що ми також самі є дуже маленькими в нашому всесвіті.
Бог в цей спосіб нагадує нам, що Він – єдиний творець речей і що
наші власні успіхи та досягнення є незначними в порівняні з Його
величчю. Як священик і як християнин, я прагну бути покірним в
своєму житті. Я борюся з проблемами і несу хрести так само, як
усі інші довкола мене. Я стою у благоговінні не лише підчас
літургійної жертви, але і у величі Божого створіння довкола мене.
Я сходжу на землю, допомагаючи кому–небудь, хто має
проблеми, хто страждає від бідності або хвороби, або слухаючи
історію того, хто знаходиться у в`язниці. І саме в цій покорі, Бог
піднімає нас на Своїх крилах вгору, далеко вище від цієї землі з її
проблемами до висот Його величності. Я знаю, що як пересічна
людина, я не гідний бути священиком – ніхто не є, тому що
священиче служіння не є правом власності. Але одна річ певна. У
нашій покорі, коли ми понижуємо себе, Бог бере нас і наповняє
нас Своєю божественною ласкою, яка подає все, чого нам бракує.
Все, що я можу сказати – `Виберіть Бога.` Відкрийте Йому свої
серця і Він без сумніву підніме вас вгору у вашому щоденному
житті так, як Він вивищив мене до священства! о. Павло Макар
Спогад про чудо, яке було в Колосах, що в Хонах, від
архистратига Михаїла - 19-го Вересня.
У фригійських Колосах, біля Єраполя, тече ріка Ликос. У місцині,
що називається Хони (тобто лійка), та ріка впадає у кам’яну
підземну прірву, далі тече кілька кілометрів під землею, а потім
знову виходить на поверхню і впадає у ріку Меандер. Саме там,
де вода впадає у кам’яну прірву, колись стояв величавий Божий
дім, посвячений пам’яті св. архистратига Михаїла. Церква стояла
над чудесним джерелом, яке потекло з землі завдяки
заступництву святого Михаїла, а пізніше, коли в тому краї Боже
слово проповідували євангелист Йоан і святий Филип та навчали
науки Христа Спасителя, то за їх молитвами вода в тому джерелі
отримала чудодійну силу оздоровляти хворих. Зі всіх околиць
сходилися сюди люди, шукаючи допомоги і порятунку. Це
джерело повернуло здоров’я дочці одного грека з Лаодикії, яка
була не лишень хвора, але й від народження німа. Дівчина
напилася води з джерела і стала вголос величати Господа:
“Великий є Бог християнський”. Тоді вся її родина прийняла
Христову віру, а батько власним коштом звів тут церкву,
присвятивши пам’яті святого архистратига Михаїла.
Минуло сто, а може й більше років, і тут, при церкві, осів молодий
літами (кажуть, що мав лиш десять років) слуга Божий на ім’я
Архип. Він добровільно виконував обов’язки паламаря храму і
прожив при ньому шістдесят років. Його життя дивувало всіх, бо,
при надзвичайному смиренні та інших чеснотах, він постійно
перебував у строгих постах і в умертвленні тіла. Їжу він споживав
зазвичай лиш один раз на тиждень, і то ярину. Його постіль була
вистелена терням. Уся його власність – дві волосяниці; одну
носив на собі, а другою накривався, коли відпочивав.
До церкви приходили численні вірні, щоб випросити у Господа
для себе всякої ласки. Погани задумали знищити цей храм, з тією
метою вони загатили ріку, так, що вода мусила б знайти собі нове

русло, і то саме попід церквою. Тоді вода неодмінно зруйнувала б
Божий дім. Та Бог, учинивши чудо, повернув води ріки проти течії,
вода знайшла собі інше русло, а церква залишилася стояти на
славу Пресвятій Тройці і на честь святого архистратига Михаїла.
Тоді погани задумали інший підступ, вони прокопали глибокий рів
і пустили ним воду з двох гірських рік, Ликоса і Куфа. Святий
Архип бачив, як ревно трудилися слуги диявола – та святий
молився й уповав на Господа, що Він не дозволить, аби Його
святиня впала жертвою поганської затятости. Коли погани
закінчили свою роботу і пустили воду в нове русло, тоді Архип
побачив те чудо, пам’ять якого святкуємо нині. Враз перед ним
явився в людській постаті святий архистратиг Михаїл, весь у
неземному світлі, і на його знак вода вийшла з нового русла і
понеслась до прірви у скелі, і там зникала. Тоді святий Михаїл
перехрестив те місце, а сам на очах святого Архипа вознісся на
небо. Усі вірні, що зібралися в церкві на молитву, прославляли
Господа і підносили славу Його Імени. Це місце люди стали
називати Хони; а до цього воно називалося Колоси. Святий Архип
помер свято при церкві. Не відомо, коли сталося це чудо, однак
це було ще тоді, коли погани мали силу і владу. Перші описи цієї
чудесної події походять восьмого століття.

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

Притчі з св. Євангелія

Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете, і
пізнаєте правду
Івана 8:31-32

Чому у притчах говориш? "І учні Його приступили й сказали до
Нього: Чому притчами Ти промовляєш до них? А Він відповів і
промовив: Тому, що вам дано пізнати таємниці Царства
Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то дасться йому та
додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я
тому говорю до них притчами, що вони, дивлячися, не бачать, і
слухаючи, не чують, і не розуміють. І над ними збувається
пророцтво Ісаї, яке промовляє: Почуєте слухом, і не зрозумієте,
дивитися будете оком, і не побачите... Затовстіло бо серце людей
цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не
побачити очима й не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не
навернутись, щоб Я їх уздоровив! Очі ж ваші блаженні, що
бачать, і вуха ваші, що чують. Бо поправді кажу вам, що багато
пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не
бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули." (Матвія 13:10-17)
Притча про химерних дітей: "До кого ж цей рід прирівняю? До
хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим, і
кажуть: Ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам
жалібно, та не плакали ви... Бо прийшов був Іван, що не їв і не
пив, вони ж кажуть: Він демона має. Прийшов же Син Людський,
що їсть і п'є, вони ж кажуть: Чоловік ось, ласун і п'яниця, Він
приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість своїми
ділами." (Матвія 11:16-19)
Притча про сіяча: "Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він
зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли, та їх
повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали
багато землі, і негайно посходили, бо земля неглибока була; а як
сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши, посохли. А інші
попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на
добрую землю і зродили: одне в сто раз, друге в шістдесят, а те
втридцятеро." (Матвія 13:3-8)

