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Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед.
Вимагається відбути передподружні науки.
Томина Неділя, 15-го Квітня, 2018р. Прп. Тита, чудотворця.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15Святковий Глас: Апостол: Діяння 5:15-20. / Євангеліє: Івана 20:19 – 31.
1:35). Детальніша інформація на фейсбуці:
9:00 год. ранку –(Боже Благословення для Івана та Дебри-Анни https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Томео, зам. Петро Томео) – анг. мовою.
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у
10:15 год. ранку – За Парафіян– укр. мовою
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.
- Мировання - Роздача Артоса - Парафіяльне Свячене
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Понеділок, 16-го Квітня, 2018. Прп. ісп. Микити, ігумена обителі
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих
Мидикійської.
кожної першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про
9:00 год. ранку –  Нестор,  Стефанія Стишин, зам. Родина
Вівторок, 17-го Квітня, 2018. Прпп. Йосифа, піснописця, і Юрія, що в Малеї. яких просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У
випадку необхідності, звертатися у будь-який час.
9:00 год. ранку –  За всі потребуючі душі у Чистилищі,
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
зам. Марія Ґалилуйко (4)
Середа, 18-го Квітня, 2018. Свв. мчч. Теодула і Агатопода, і тих, що з ними. “Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 4- го
травня 2018р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх членів
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
Четвер, 19-го Квітня, 2018. Св. Євтихія, архиєп. Царгородського.
Субота (10:00 – 2:00 год).
Переставлення св. Методія, учителя слов’янського.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Ірини Попович та всієї Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру,
Родини, зам. Родина Попович приходьте кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є
обов’язок кожного християнина.
П`ятниця, 20-го Квітня, 2018 р. Прп. Юрія, єп. Митилинського.
Служба Божа для дітей і молоді (22 – го квітня 2018 р о 12:00
7:00 год. вечора – Служба Божа (Спеціальна інтенція),
год дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба
зам. Матері в Молитві
Божа о 12:00 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не
Субота, 21-го Квітня, 2018 р. Свв. апп. Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта,
забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Флегонта і Єрма.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для
6:00 год. вечора – Вечірня
вісника – до 12:00 год кожної п’ятниці.
7:00 год. вечора –  За померлих (спеціальна інтенція),
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої
зам. Матері в Молитві
Родини (Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Неділя про мироносиць, 22-го Квітня, 2018р. Св. мч. Євпсихія.
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для
всіх, хто втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
розради, всім, хто самотній і кому потрібна дружба, надія, любов,
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Ростислава
Москалюк та всієї родини, зам. Надія Москалюк) – укр. мовою. для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко двері
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах. в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії,
щоб представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо
зустрічі з вами!
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
католиками.
Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Д.
П.
Сергію
Шелестов
та
його
друзям,
які прибрали наш
Недільна Пожертва, 8 квітня, 2018 р.
Великдень: $3,806.00
парафіяльний
центр
у
четвер
12
го
квітня
2018р. Через заслуги
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне п. Сергія цього разу наша Церква заощадила додаткових витрат.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
Свічки: $275, Різне: $30, Квіти: $60, Повернення: $15, Пожертва: $250.00,
винагородить сторицею.
Місячна пожертва на іпотеку - $375, Недільна пожертва – $505, Разом - $5,316.
4. Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, капустою,
Велика П’ятниця (Юліанський календар) – 1,975.00 дол.
м’ясом та з сиром $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для
Благовіщення ((Юліанський календар) – 790.00 дол.
потреб нашої Церкви.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
5. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
дар любови для нашого храму минулих неділь 8 – го квітня 2018 р.
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у листопаднього “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
6. Дорогі Парохіяни: Якщо хтось із вас бажає отримувати
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
Церковний вісник електронною поштою, чи будь яку інформацію з
до священика.
життя нашої Церкви, будь- ласка подайте нам ім`я вашої
---------------------------------------------------------------------------------------електронної почти, щоб ми могли надсилати вам вісники.
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці квітні 2018 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
7. Дорогі парафіяни: Якщо хтось з вас бажає, щоб
“На Многая і Благая літа!”
о. Микола відслужив панахиду на цвинтарі за померлих з ваших
родин, просимо телефонувати до парафіяльного дому до 29
Новини нашої парафії:
1. Поминальні пожертви: На прохання покійної Ґлорії Толопка в травня, 2018р. включно.
8. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними
її пам’ять відкрито рахунок для зібрання коштів для побудови
храмами Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року.
дзвіниці при нашому храмі. Наш храм отримав заповітну
Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі,
пожертву від п. Глорії в сумі 25 тис. дол. для цієї цілі.
«Стопами Святих» «В СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА
2. Майбутні події:
ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не до однієї поїздки, а до
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка
духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За додатковою
відбудеться сьогодні неділя 15 квітня 2018 р.Б.
інформацією звертайтеся до о. Пароха.
б. СВЯЧЕНЕ: На Томину Неділю (юліанський календар), 15
квітня, 2018 р., наша парафія запрошує всіх на Пасхальний обід До вашої уваги:
А. Велику покору і вірність Богові виявив єпископ Лупе з італійського
(Свячене) після обидвох Св. Літургій у церковній залі. Додаткова
міста Треви під час навали гунів, під проводом царя Атілли. Він,
інформація прилучена до нашого вісника.
бачачи, що від ворога не має рятунку, сам один вийшов на зустріч
в. Наша парохія організовує 9-го та 10 – го Червня 2018р 2-ий Атіллі. Здивований сміливістю єпископа, цар гунів суворо запитав:
Український Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
"Чи знаєш ти хто я? Бич Бога месника, виконуючий Його Волю" "А
інформація прилучена до нашого вісникa.
я,— покірно, але відважно відповів єпископ, — вовк (Лупа — у
3. Висловлюємо нашу щиру подяку:
перекладі з латинського вовк ), благодаттю Христовою поставлений
А. родині з нашої парохії, яка долучилася з додатковими
на охорону Його овець. Збережи, о царю, цих бідних овець і вбий,
пожертвами для добра нашого храму: п. Юрій та п. Наталія
якщо бажаєш, одного пастиря!" Ця покірна і мудра відповідь вразила
Манкевич пожертвували 250 дол.
кам'яне серце царя Атілли. Він минув місто, не вбивши жодного
Б. Управа Церкви Св. Родини хоче щиро всім вам подякувати за чоловіка.
вашу щедрість та доброту з нагоди Великодних свят
Б. Батько з сином ходять по горах, досліджують печери. Знаходять
одну з них. Батько опускається на шнурах у печеру. Вхід в неї
(Юліанського календаря). Було пожертвувано 3,806.00 дол.
Шановні парохіяни за ваші щедрі пожертви на Паску згідно виявляється досить не глибокий. Батько говорить сину: "Кидай
обидвох календарів ми мали можливість покрити страхівку рюкзак і стрибай у печеру. Я піймаю тебе". Юнак боїться. Бо йому
потрібно стрибнути у темноту, зробити крок у невідоме. Він говорить:
для нашого храму на 2018 рік в сумі 8,649.00 дол.
В. парафіянам та жінкам з нашої парафії (всіх разом було 20), які "Тату, я тебе не бачу". "Але я тебе бачу. Стрибай. Я піймаю",—
організували виготовлення вареників з капустою, з картоплею, з відповідає тато. Розум юнака не хоче повірити у щасливий стрибок.
м’ясом та з сиром для розпродажу у четвер 12-го квітня 2018р, а Ним хитають сумніви. Адже це не логічно і не раціонально стрибати
у темноту. Тут потрібна віра. І юнак стрибає, бо він сильно довіряє
також до батьків приєдналися присутні діти, які у своїх вміннях
своєму батькові.
так гарно допомагали.
В. Під час шторму в Середземному морі корабель "Глазго" потрапив
Г. жінкам із Сестринства св. Вервиці, які у середу минулого
у великий шторм. Хвилі висотою на багато більші від корабля,
тижня продовжували випікати паски для нашого свята, спекли
заливали його. Здавалось, що корабель ось-ось втратить управління
завиванці та приготовили все необхідне для виготовлення
і перевернеться. Матроси корабля вбігли до каюти, де відпочивав
варенників наступного дня. Дякуємо за працю та старання п. Н. великий кремезний матрос: "Рятуйтеся! Великий шторм, ми скоро усі
Попович, п. А. Максимовій та п. Л. Якубовській.
загинемо". "А хто за кермом?" — запитав юнак. "Капітан",— відповів
Ґ. п-ву Славомиру і Олені Саміло, які придбали багато
матрос. "Капітана я давно знаю. Якщо капітан за кермом, то все буде
потребуючих речей (наприклад запальнички для свічок,
гаразд",— відповів матрос і далі продовжував спати, не дивлячись
спеціальне відро для свяченної води, ітд) та пожертвували для
на великий шторм. У хвилини, коли сумніви охоплюють нашу душу,
потреб у нашому храмі.
Віра в Бога допомагає нам цілковито Йому довіритися.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
До вашої уваги Видіння святого Ерми про Церкву.
чесне пресвітерство (священство), у Христі дияконство, за весь
Явилася у сні Ермі жінка, яка показала йому велику башту, що
причет і людей; за Боголюбиву і Богом бережену Україну нашу; за
будувалась над водами з блискучого чотирьохкутного каменю.
місто (село) наше, і за всяке місто, село і країну, і за тих, хто по
Башта була чотирьохкутня і будували її шість юнаків, а тисячі
вірі живуть у них; за добре поліття (благоприємну, сприятливу
людей допомагали їм. Хто витягував каміння з води, хто із землі. погоду), за врожай плодів земних і за часи спокійні; за подорожніх
Усі приносили юнакам. Каміння взяте з води було найкраще —
на воді, на землі і в повітрі; за недужих, знеможених та
отесане, його відразу можна було класти у стіну. Каміння ж
поневолених, і за спасіння їх... Закінчується єктенія закликомпринесене з землі деякі юнаки приймали, а деяке відкидали і
обітницею віддати усе життя наше на служіння Христу-Богові.
розбивали. Навколо башти було багато різного каміння, негідного Після цього співаються антифони. Це подячні псалми, які
до будови. Одно було нерівне, друге тріснуте, третє кругле і його виконуються на два хори, тобто антифонно (“антифон” –
не можна було поставити у стіну. Деякі з поганих каменів були
:грецькою мовою який звучить у відповідь,
кинуті до дороги, деякі котилися далі у пустелю, деякі впали
протиголосся). Антифони ведуть свій початок з Єрусалимського
близько до води, але не могли у неї потрапити, не вистачало,
храму, і введені в нашій Церкві святим Амвросієм Медіоланським
напевно, сил. Навколо башти було сім жінок. Здивований цим
у IV сторіччі. Перший антифон – “Благослови, душе моя,
святий Ерма запитав у жінки: "Що це значить?" Жінка відповіла:
Господа…” (Псалом 102 (103)). Другий – псалом 145 (146)
"Башта, це я сама — Церква", її будують над водою, бо ви
“Хвали, душе моя, Господа…” І третій антифон – Заповіді
спасаєтесь, призиваючи у водах Пресвяту Тройцю (Вказівка на
блаженств (“блаженство” – українською щастя), які дав нам
спасіння хрещенням). Шість юнаків — це Ангели Божі. Ті, що
Господь наш Ісус Христос у проповіді на горі (див. Матвія, 5
носять каміння також Ангели, але перші вищі їх. Коли башту буде розділ, 3 – 12 вірші). Він починається словами-молитвою
закінчено, вони всі разом будуть возносити хвалу Богові. - Що
розбійника, що покаявся: “У царстві Твоїм пом’яни нас,
значать камені! - Білі камені в будові — апостоли, єпископи,
Господи...” Після першого і другого антифонів диякон на солеї
вчителі, священики і диякони. Камені витягнуті з води — померші, (вівтарному підвищенні перед іконостасом) виголошує малі
що терпіли за ім'я Господнє. Камені з землі — новонавернені
єктенії: “Ще і ще в мирі Господу помолімось...” Третьому
вірні. Відкинуті камені — ті, що згрішили після хрещення. Якщо
антифону передує гімн “Єдинородний Сину і Слово Боже...”
вони покаються до закінчення будови, то будуть повернуті.
Цей гімн був складений у VI столітті в період останніх
Розбиті камені — це люди злі, що вірили притворно, не маючи у
Вселенських Соборів, які затвердили таїну двоєдиної природи
душі добрих думок. Нерівні камені — ті, що не намагалися бути у Христа як Боголюдини. Коли співається третій антифон –
єдності з Духом і всіма святими. Розтріснуті камені — ті, що не
відкриваються Царські врата, і відбувається вхід з
мають миру у своєму серці і сіють розколи серед людей. Камені
Євангелієм, котрий називається також малим входом. У
маленькі — ті, що прийняли віру, але дотримувалися більш своїх давнину цьому моменту відповідало внесення Євангелія у вівтар.
пристрастей. Камені білі і круглі — це богачі, що не залишили
Але в останні сторіччя воно постійно знаходиться у вівтарі на
своєї пристрасті до багатства. Вони можуть бути добрими до
престолі, тому-то сам обряд входу, який символізує початок
будови, якщо відсічуть усі свої пристрасті. "Ерма ти також колись місійної діяльності Господа Ісуса Христа, вихід Його на
був багатий, але отесавши свої пристрасті став добрий до
проповідь, – здійснюється дещо інакше. Євангеліє виносять
будови",— сказала жінка. "Каміння відкинуте і яке котиться у
через північні бічні (так звані “дияконські”) двері іконостасу.
пустелю — люди, що повірили, але по своєму мудруванні,
Палаюча свічка, яку несуть перед ним, означає світло
втратили правдивість шляху, летять невідомо куди, не знаходячи євангельського вчення, що просвічує усяку людину, а також
спокою своїй душі. Камені впавши в огонь — люди на стільки
Предтечу Івана Хрестителя, який передував Христу та
віддані своїм недолікам і пристрастям, що не мають жодного
приготовляв людей до прийняття Його; Євангеліє ж – Самого
бажання до покаяння. Це готова пожива до огня гієнного. Каміння, Христа... Диякон, ставши обличчям на схід, і високо піднявши
що впало біля води — люди, які слухаючи слова Божого хочуть
Святу Книгу, виголошує: “Премудрість! Станьмо просто!” (що
хреститися, але не мають для цього духовних сил, бо коли
означає: ось Премудрість Божа – прямий, нелукавий, простий
подумають про терпіння, що вимагає святість, вертаються відразу шлях спасіння, Вчення Христове – ВЧЕННЯ СМИРЕННЯ ТА
на землю, потрапляючи в попередні гріхи." Так жінка, що
ЛЮБОВІ! ). По цьому він урочисто входить у вівтар через Царські
уособлювала собою Церкву, пояснила Башту, бачену ним у
двері (врата). В давні часи на богослужбових зібраннях було
видінні. Потім вона показала сім жінок, що оточувало будівлю.
прийнято сидіти, і виголос диякона “станьмо просто” (сьогодні
Перша була Віра, далі — одна за другою — стриманість,
можна почути також і “станьмо побожно”) разом з духовним
простота, невинність, кроткість, строгий послух і любов. Кожна з
навантаженням носив у собі й буквально-практичний зміст. Він
них була дочкою попередньої. Простота — дочка стриманості,
закликав присутніх піднятися і приготуватися до слухання
невинність — простота і так дальше. Вони підтримували башту і
премудрості Слова Божого. Після покладання Євангелія на
відкривали вхід тим, які служили їм, тобто тим, які плекали у собі престіл співаються тропарі (урочисті піснеспіви) храму та свята.
ці чесноти. Будьмо кожен з нас добрими каміннями для будови
Потому починається читання Біблійних текстів. Спочатку з
цієї Башти!
Апостола – тієї частини Біблії, де містяться Діяння і Послання
святих апостолів. Затим – фрагмент із євангельських текстів (з
Божественна Літургія: ..продовження з попереднього
вісника.... 2. Літургія оголошених : за святий храм цей і тих, хто Євангелія від Матвія, Марка, Луки чи Івана Богослова). Перед
читанням Апостола звучить прокимен – короткий підготовчий
з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього; за
вірш (зазвичай із Псалтиря – Біблійної Книги Псалмів), який
святійшого патріарха, за владику нашого правлячого єпископа,

покликаний підготувати вірних, налаштувати їх на уважне
слухання уривків з Святого Письма. Українська Церква
перейняла грецький звичай читати Святе Євангеліє обличчям до
народу. Коли ж воно читається посеред церкви – то обличчям до
вівтаря, бо тоді народ оточує священика. Довершується Літургія
оголошених потрійною єктенією, яка має також назву “сугуба” ,
себто посилена, або заздравна, і починається словами:
“Промовмо всі з усієї душі, і з усього розуміння нашого,
промовмо!..” Після слів “Помилуй нас, Боже, з великої
милості Твоєї...” миряни відповідають на кожне моління
триразовим “Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи,
помилуй!” Тому й сама єктенія називається потрійною. Якщо є
поминання спочилих, то звучить заупокійна єктенія, і
закінчується Літургія оголошених молитвою за оголошених. У
цей час всі присутні у храмі моляться за тих, для кого іще тільки
почався поворот до віри. Після єктенії за оголошених лунає
заклик до них залишити храм. Відкрита для всіх частина Літургії
завершується. Далі – Літургія вірних.. .....далі буде.....
ТОМИНА НЕДІЛЯ

Поставив Ти нас в скинії Твоїй, Господи, відкрив Єси нам житло Твоє
Святе, вклавши в уста наші пісню переможну. Звеселив Ти нас
пречистим і пресвятим Тілом Твоїм, напоїв Ти нас з вічного джерела
Твого, яке тече з Пречистого і Животворчого ребра Твого, його ж
побачивши, відчувши, і поклоняючись апостол Тома голосно вигукнув:
«Господь мій і Бог мій». І що воздамо Тобі, Владико, за все, що дав Єси
нам? Тож Сам Ти, владущий Владарю всіх, ієреїв наших, що у вірі
православній живуть, зодягни істиною, людей предстоячих, в мирі
збережи, язики лукаві впокори, братів наших із полону поверни, і світ
Твій умири, Боже Спасителю наш. Бо Тобі належить усяка слава,
честь, благодарення і поклоніння, з Предвічним Твоїм Отцем, і
Пресвятим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки
віків. (Заамвонна молитва у неділю про св. Тому).

Наступна неділя після Христового Воскресення має різні назви.
Неділя Томина — від події у святому Євангелії, де говориться про
зустріч апостола Томи з воскреслим Христом. Неділя Антипасхи,
що з грецької означає “замість Пасхи”, бо для перших християн
вона була наче повторенням празника Пасхи. У Щоденнику
паломництва Сильвії Аквітанської (IV ст. ) читаємо, що восьмого
дня після Христового Воскресення в Єрусалимі були окремі
торжества та, що того дня читали святе Євангеліє про
навернення апостола Томи. Неділя Нова, або Оновлення, бо вона
перша після Пасхи і в ній наче оновлялося празнування Пасхи.
Цього дня Ісус Христос своєю появою обновив для апостолів
радість свого Воскресення. “У цей день, — каже синаксар Томиної
неділі, — в другу неділю по Пасці, празнуємо оновлення
Христового Воскресення і святого апостола Томи діткнення”.
Неділя Біла, або “в білому”. Колись давно новохрещенці,
прийнявши хрещення у Велику суботу, упродовж цілого Світлого
тижня ходили в білих одежах, а в неділю Томину при осібній
церемонії ці одежі скидали. Західна Церква до сьогодні називає
цю неділю “неділя в білому”. Неділя Провідна. Деякі автори
виводять цю назву від того, що ця неділя проводить і продовжує
празник Пасхи. У нашого народу був звичай у Томину неділю
організовувати проводи, тобто поминання померлих, осібною
трапезою та молінням за душі померлих на цвинтарі. Святкування
восьмого дня після Пасхи, як завершення торжеств світлої
седмиці, з давніх-давен вважалося окремим празником. Темою

богослужень цього празника, як і седмиці, що наступає після
нього, є євангельська подія, що описує появу Ісуса Христа
восьмого дня після Воскресення та зворушливе навернення і
визнання віри святого апостола Томи. Про значення святкування
цього празника святий Григорій Богослов († 389) у своєму слові в
Томину неділю так каже: “Давній і в добрій цілі установлений
закон шанує день оновлення, або радше кажучи, з днем
оновлення шанує нові добродійства. Чи ж не був днем оновлення
і перший воскреслий день, що наступив по священній і
світлоносній ночі? Чому даємо цю назву сьогоднішньому дневі?
Той (тобто Великдень) був днем спасення, а цей — днем згадки
про спасення. Той день розділяє собою погребання і воскресення,
а цей — є днем зовсім нового народження… Справжню онову ми
сьогодні празнуємо, переходячи від смерти до життя. Тож скиньте
зі себе старого чоловіка й оновіться та жийте в обнові життя”.
Наша Церква святкує пам’ять святого апостола Томи б жовтня, а
латинська — 21 грудня. Про апостольську працю апостола Томи
святий Йоан Золотоустий у проповіді на Томину неділю
виголошує таку похвалу: “Він колись був слабшим від инших
апостолів у вірі, а за ласкою Божою став відважнішим і
невтомнішим, як вони всі. Він своєю проповіддю обійшов майже
всю землю, не боячись проповідувати Боже слово народам
лютим, диким і кровожадним”. Традиція каже, що святий апостол
Тома загинув смертю мученика за Христову віру в Індії.
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд”
Запам’ятаймо:
А. Про воскресіння Ісуса свідчить і Тавита, воскресла із мертвих
Його іменем. Як же не вірити Христовому воскресінню, коли навіть
Його ім'я воскрешало мертвих? Про воскресіння Ісуса і море
свідчить, і ловля риб, і жар вугілля і риба покладена на ньому.
Свідчить і Петро, що раніше три рази відрікся від нього, а опісля три
рази визнав Його, і прийняв доручення пасти духовні вівці. До
сьогодні стоїть Єлеон, наче б досі показував очам вірних Того, хто
вийшов на хмари, і небесні ворота, в які Він увійшов... Отже, ти маєш
багато свідків. Маєш за свідка і це місце воскресіння, і місце
вознесіння, що лежить від нас на схід. Маєш за свідків там присутніх
ангелів і ту хмарину, на якій Він вознісся, і учнів, що звідти прийшли
(св. Кирило Єрусалимський, Повчання 14).
Б. Принесім же дари Тому, хто за нас постраждав і воскрес...
Принесім себе самих - дар найцінніший перед Богом і Йому найбільш
милий. Віддаймо Образові створене по образу! Пізнаймо своє
достоїнство! Пошануймо Первообраз. Зрозуміймо силу таїнства
цього свята, і те, за кого Христос помер. Станьмо подібними до
Христа, бо Христос став подібним до нас. Зробімся богами задля
Нього, бо Він став людиною задля нас. Він прийняв гірше, щоб нам
дати ліпше. Він став убогим, щоб ми збагатилися Його вбозтвом. Він
прийняв вигляд слуги, щоб дістати для пас свободу. Він зійшов, щоб
нам піднестися. Він був спокушуваний, щоб ми перемогли. Він
перетерпів неславу, щоб нас прославити, помер, щоб нас спасти (св.
Григорій Богослов, Слово на Пасху, І).
В. Днесь спасіння світові видимому й невидимому! Христос воскрес
із мертвих, - і ви воскресніть з Ним. Христос у своїй славі, - виходьте
і ви. Христос із гробу, - визволяйтеся від кайданів гріха.
Відкриваються двері аду, нищиться смерть, відходить старий Адам,
довершується новий: «Тому, коли хтось у Христі, той - нове
створіння» (2 Кор. 5:17), - обновляйтеся!
(св. Григорій Богослов, Слово на святу Пасху).

