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УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Церква - Пам’ятник Патріархові Йосифу Сліпому

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЧИСЛО 28

НЕДІЛЯ, 10 ЛИПНЯ 2022 РОКУ

НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Владика Андрій Рабій

отець Остап Микитчин, сотрудник

Телефон: 215.576.5827
Інтернетна сторінка: www.mykhailivka.org
1013 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046
Email: parish@mykhailivka.org
Оренда залу: 267.885.3091 (пані Люба Борочок)

Четверта Неділя по Зісланні Святого Духа
Неділя Всіх Святих Української Землі
Тропар, глас 3: Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії,* бо сотворив владу рукою своєю
Господь,* подолав смертю смерть, первенцем мертвих став,* з безодні аду ізбавив нас і подав світові
велику милість.
Тропар святим, глас 4: Христославні князі і святителі,* преподобні і мученики,* і незламні
ісповідники всіх часів християнської України,* моліть Христа Бога, щоб Він споглянув ласкавим
оком на наш народ,* і дав йому ласку витривати у вірі,* і щоб спаслися душі богомольних вірних,*
що вшановують священну вашу пам’ять.
Кондак воскресний, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий,* і нас возвів Ти із врат смертних,*
днесь Адам ликує і радується Єва,* а разом пророки з патріархами неперестанно оспівують*
божественну могутність влади Твоєї.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові:
Кондак святим, глас 4: Ясними світилами ви сяєте, Богом натхненні праведники нашої Церкви,* і
прикладом заохотливим служите громадам вірних* по всьому християнському світі.* Тому-то в
покорі схиляємо перед вами наші голови,* дякуючи великому і вселаскавому Богові,* що вчинив
вас нашими заступниками в небі* і молільниками за душі наші.
I нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний, глас 4: Йоаким і Анна з неслави бездітности* і Адам і Єва від тління смерти
визволилися, Пречиста,* у святім різдві Твоїм.* Його празнують люди Твої,* з провини прогрішень
ізбавлені,* як кличуть до Тебе:* Неплідна родить Богородицю* і кормительку життя нашого.
Прокімен, глас 3:
Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7).
Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом радости (Пс. 46,2)
Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7).
До Римлян послання святого апостола Павла читáння (6, 18-23).
Браття, звільнившись від гріха, стали слугами праведности. Я говорю по-людськи, з уваги на неміч
вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб
жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності, на освячення. Коли ви
були слугами гріха, ви не уважали себе зобов'язаними до праведности. Які ж плоди ви тоді мали?
Такі, що ви тепер їх соромитеся, бо кінець їхній – смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши
слугами Бога, маєте ваш плід на освячення і кінець – життя вічне. Бо заплата гріха – смерть, а дар
ласки Божої – життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашім.
Алилуя, глас 3:
На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки (Пс. 30,2).
Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб спасти мене (Пс. 30,3).
Від Матея святого Євангелія читáння (8, 5-13).
Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його: Господи,
слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю
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його. Сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю; скажи
лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому: – і
він іде; і тому: ходи – і він приходить; і слузі моєму: зроби це – і він робить. Почувши це Ісус,
здивувався і сказав тим, що за ним ішли: Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не найшов такої віри.
Кажу вам, що багато прийде зо сходу й заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві
небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скерегіт зубів. І
сказав Ісус сотникові: Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою! І слуга видужав тієї ж години.
Причасний:
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).
Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.

ОГОЛОШЕННЯ

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА ПАРАФІЯН
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина

ЗМІНА ДУШПАСТИРІВ: Згідно рішення митрополита Бориса, з 1 серпня 2022 року новим
парохом нашої парафії буде отець Василь Харук, і отець Остап Микитчин залишається далі але вже
як сотрудник парафії.

ДРУГА ОПОВІДЬ. Христина Залуцька та Володимир Розвадовський мають намір одружитися
16 липня 2022 року в нашій парафії. Якщо знаєте якісь перепони для цього шлюбу, просимо
повідомити отців.

ДРУГА ОПОВІДЬ. Богдан Василів та Ольга Дрофич мають намір одружитися 23 липня 2022
року в нашій парафії. Якщо знаєте якісь перепони для цього шлюбу, просимо повідомити отців.

ДРУГА ОПОВІДЬ. Петро Щебивовк та Юлія Болотницька мають намір одружитися 23 липня
2022 року в нашій парафії. Якщо знаєте якісь перепони для цього шлюбу, просимо повідомити
отців.

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній
залі після першої та другої Святої Літургії, 10 липня.

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 12 липня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 13
липня, з 9 до 12 год.

СВЯТО СВЯТИХ ВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА випадає у вівторок, 12 липня.
З нагоди свята буде Велика Вечірня у понеділок ввечері о 19:00, та дві Святі Літургії у вівторок - о
9:00 та 19:00.
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СВІДОЦТВА ПРО ХРЕЩЕННЯ. Просимо підійти і забрати копії свідоцтва про хрещення, які
були приготовані за проханням.

ОРГАНІЗОВАНО ФУТБОЛЬНУ СЕКЦІЮ при нашій парафії. Класи проходять щовівторка з
18:00 і щосуботи з 14:30. Просимо звертатися до п. Богдана Флис (267.312.5822) за подальшою
інформацією.

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ
•
•

•

ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до Владики Андрія особисто на розмову та
обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр.
ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час потрібно
перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або особисто.
o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві, просимо
звертатися до Владики Андрія.
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо
звертатися до Владики Андрія, який допоможе почати процес анулювання
попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу.
НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку
parish@mykhailivka.org, смс-ою на телефон 267.303.8041, та особисто.
*************************************************************************************

Організація “Анонімні Алкоголіки” готова допомогти

Ми пили алкоголь і страждали від нього. Тепер ми навчилися як зупинити нашу хворобливу
пристрасть до алкоголю, й навчитися жити тверезо - і тобі це вдасться, якщо сам цього захочеш.
Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному.
Тарас +1 (267) 902-9217;
http://aa.lviv.ua
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ЗАПРОШУЄМО ЮНАКІВ ТА ЮНАЧОК
ВСТУПИТИ ДО СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА
МОЛОДЬ ХРИСТОВІ” У НАШІЙ ПАРАФІЇ
Напишіть повідомлення до п.Зоряни Мохналь:Zorianamokhnal@gmail.com
Небесною покровителькою спільноти є Мати Божа Покрова.
Гасло: «Тут знайдеш Христа, тут знайдеш себе, тут знайдеш себе у Христі».
ЗАПРОШУЄМО НАШУ МОЛОДЬ (10 років і старші)
приєднатися до Української Молоді Христові при нашій парафії!
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Неділя Всіх Святих українського народу
Блаженний чоловік, що перетриває пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що
Господь обіцяв тим, які Його люблять. (Як. 1, 12)

Щаслива четверта неділя по Зісланні Святого Духа для всього українського народу! Може
не всі це запримічують чи знають. Постановою Синоду наших українських католицьких
Владик 1991 р. ця четверта неділя зветься неділею всіх Святих українського народу. Це
майже наш національно-церковний празник для прослави наших великих Братів і Сестер,
наших Батьків, що дістали вінець життя і вічної слави в небеснім Царстві, вінець, що його
обіцяв наш Господь тим, які Його з цілого серця полюбили. Постанова Синоду велика й
історична. Щоб тільки ми вміли її належно сповняти і нею жити.
Легко нам пригадати, що великодній літургійний круг літургічного року подає і описує акт
нашого спасення, що його довершив Ісус Христос своєю смертю і воскресенням, і ми
пережили це, відповідно приготовляючись великим постом, радісний пасхальний час ми
завершили Христовим Вознесенням, а потім Зісланям Святого Духа, чим почалась історія
спасенного діла на землі у Христовій Церкві. Потім була неділя всіх святих цілої Церкви,
всього людства, в якій Церква немов казала до нас: погляньте на овочі дії Святого Духа в
історії серед Вас, то дія, в якій стільки людей зодягнулися в Христа і багато з них стали
героями Христовими силою Святого Духа.
А далі був празник Поклону Тілу і Крові нашого Спасителя, щоб ми все пам’ятали, що він
ради нашого спасення остався з нами в такий предивний, простий і чудесний спосіб, як
наша небесна пожива. Все завершилося Празником Христа Чоловіколюбця, щоб знали ми,
що від сотворення до спасення кожного з нас єдиним мотором Божої дії була Божа любов
до нас, якою Бог полюбив нас до кінця, навіть смерти Богочоловіка на хресті. Ще був день
Сострадання Пресвятої Богородиці, яким скінчилася тая квітна Тріодь, щоб ми пам’ятали
про участь в ділі спасення Матері Ісуса Марії Богородиці і нашої Матері. На цім кінчилась
т.зв. квітна Тріодь, найгарніша частина літургічного року про наше спасення, яку потім
згадуємо кожної неділі, яка є немов повторенням тієї вічної Пасхи нашого Спасителя.
Ведені, напевно, Святим Духом в 1991 р. наші Владики рішили, щоб при тому кінці Тріоді
вставити неділю для всіх Святих українського народу. Треба було це зробити, бо в XX
столітті наш нарід дав тисячі великих Христових Свідків, тисячі тих, що любили Господа
нашого найвищою любов’ю — дали за Нього і своє життя. Святі — то свідки Христові,
світлосвітильники, ті, що найвищою любов’ю це потвердили, віддаючи навіть своє життя,
свою долю за Божу правду.
Святі — то Христові свідки. Ідучи зі своїми апостолами на Оливну гору, щоб з ними
попрощатись, Христос їм сказав: «Ви приймете силу Духа Святого, що на вас зійде, і будете
моїми свідками… аж по край землі» (Ді. 1, 8). Апостоли такими стали: словом-проповіддю,
життям, працею і смертю. Своїм словом вони понесли Христову Благовість спасення між усі
тодішні народи Римської імперії. Через те слово народу пізнали Христа і потім, хто це слово
приніс до свого народу в якийсь закуток тієї імперії, називався рівноапостольним. В нас
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такими були св. Ольга — перша княгиня-християнка, і св. Володимир Великий — наш
хреститель.
Апостоли і Святі проповідували не тільки словом, але й своїм життям. Життя Святих і
праведних людей — то євангеліє в практичному щоденному житті, в їхній дії, праці,
поведінці. Святі своїм життям доказують, що євангельські науки і ради є можливі до
виконання і здійснення, що вони є великими практичними людськими вартостями, яких
людина потребує у вихованні в родинному житті, громадському чи й державному (з
євангелії маємо соціяльну науку Церкви і славні вже сьогодні папські енцикліки про працю,
приватну власність, заробітну платню, капітал, загалом соціяльну справедливість, і
теперішній папа написав відкрито в своїй енцикліці «Сотий рік»: «Нема справжньої
розв’язки соціяльного питання поза євангелією»). Христове «ярмо», коли взяти Його власні
слова, не є важке, як багатьом сьогодні «свободолюбивим» людям, зокрема молоді,
видається. Наші печерські монахи були такими першими свідками досконалого
євангельського життя, і народ спішив до Печерської Лаври, навіть князі, щоб у них, в
манастирських мурах чи печерах, відчути Христову благодать і поміч. Печерські монахи
свідчили, що можна жити без маєтків, у праці для других, можна зректися родинного життя,
щоб цілого себе посвятити на службу Богові і народові, можна зректися світу і його принад
і молитвою та покаянним життям помагати справедливо і розсудливо жити серед земських
дібр, розумно їх вживаючи для других і для себе. Наш Печерський манастир повинен знову
стати місцем свідчення монашого життя, «смирення і кротости», як пише літописець
Нестор, а не музеєм, в якому донедавна кпили собі атеїстичні невіжі з великої жертви
великих наших подвижників. В манастирях була і духовна сила для нашого народу, бо то
були, як і в інших країнах світу, вогнища нашої духовности, літератури, мистецтва, а над усе
побожности і молитви. Наші манастирі були духовними заборолами проти різних напастей,
які йшли на Церкву і народ. Годі розуміти сьогодні деяких батьків, що боронять своїм синам
чи дочкам йти служити Богові й народові в манастирях, яким стільки ми всі завдячуємо.
Про св. Теодосія Печерського наш літописець пише: «Отець наш Теодосій для багатьох був
заступником перед суддями і князями, рятуючи їх, бо не могли не послухати його». Такий
авторитет мала його святість. А коли малим вже він пішов, а потім таки втікав з дому в
Печерський манастир, його мама приводила його додому і люто карала… Мама хотіла в
своїм самолюбстві мати його тільки для себе, а не для Бога і свого народу. Який хибний
спосіб думання… Таких святих ігуменів і монахів мала Україна багато і багато їм завдячує.
До них ми молимось в цю неділю всіх українських Святих.
Наші Святі Борис і Гліб — то дивні і незрозумілі для багатьох святці. Не противляться
своєму братові, що залюбився у власть і прямує до неї через кров і душогубства. Гидка
прикмета властолюбія, яка в політичному житті погубила і нищила людей. Вони не
ставлять своєму братові спротиву, хоч могли б це і з успіхом зробити, не втікають перед
поганим братовбивцем і до своїх катів, що прийшли Бориса вбити, він по молитві каже до
них: «Браття, приступіть і скінчіть свою службу і нехай моєму брату буде мир, браття».
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(Сцена, яка повторялась часто в нашій історії, навіть в найновіших часах…). Велика рідкість
так дивитись на свою несправедливу смерть з рідної руки…
Кожний Святий є Христовим свідком не тільки своїм життям, але особливо смертю. Днем
народження Святих є день їхньої смерти. Скільки в нас осіб віддали своє життя за Христа,
свою віру і Божу правду. Великі тисячі, яких ніякий трибунал не потрапить канонізувати,
бо імена їхні навіть не записані істориками чи літописцями. Мученики — це справжні
свідки, і так їх звала первісна Церква. Свою віру вони потвердили своєю смертю. Свою
любов виявили вони своєю смертю. Свою надію висловили і показали у своїй геройській
смерті за Христа. Таким був св. Йосафат, такими були мученики на Холмщині, такими буй
тисячі наших мучеників католиків і православних по радянських тюрмах і гулагах. їхнім
провідним гаслом було: краще смерть, чим зрада! Україна дала в своїй історії великих
Христових свідків.
Святі — то світло світу. Серед своїх порівнянь у своїх проповідях Христос має одне, що
відноситься до всіх християн: «Ви світло є світу» (Мт. 5, 14). Світло ставлять високо, щоб
воно освітлювало цілу кімнату, якийсь простір. Бог хотів мати Святих, щоб вони були таким
світлом для Нього, щоб від їхнього світла ми знаходили, бачили в їхніх вчинках Бога і Спаса
нашого, який єдиний міг про себе сказати: «Я світло світу, хто йде за мною, не буде в темряві
блукати, а буде мати світло життя». Святі люди все, що чинили, творили, робили це зі
світлом Божої благодаті. Святих посилає Бог в часах пітьми, злоби, спокус або в часах, коли
люди вибрали собі провідників та «ідеологів», які своїми «творами» проголошували себе
«світильниками», «вождями», «батьками», «вчителями»… Такими в нас були вже згадувані
Борис і Гліб в часах братовбивчих міжусобиць і чвар за київський престіл. Таким був у
наших часах Слуга Божий Митрополит Андрей в часі двох великих війн і наших з ними
пов’язаними трагедіями. А скільки інших, яким у нас не було ні числа, ні реєстрів їхніх імен
— священиків, мирян, державних мужів, військових, які в своїм окруженні держали народ
Христовим словом у рівновазі, в непохитності, з християнськими засадами в житті і в
боротьбі і були справжніми світильниками істини, що й вороги дивувались і деякі під
впливом їхньої поведінки навертались потім. Мали ми великих світильників мирян, і не
добре воно, що за святими і подвижниками у вірі ми шукаємо тільки між священиками і
монахинями, наче б миряни не могли бути кандидатами на Христових світильників. Наш
мирянський рух міг би тепер зайнятись розшуками по різних архівах про своїх співбратів,
що були світлом у темряві наших важких років XX століття.
Святі — це ті особи, що любили згідно з Христовим словом: «Нема більшої любови, коли хто
душу свою кладе за друзів своїх» (Ів. 15,3). Любов — це найвища сила і мотор життя і при
тому найвища Божа чеснота в людини. «Коли б ми і чуда робили, і мали усі дари пророків, а
не мали любови, ми були б нічим», — каже св. Павло. Святих, мучеників і праведників,
Христових героїв зродила любов. Двадцяте століття дало історії дві жахливі доктрини, в
яких чеснотою була ненависть! Запекла ненависть до інакодумаючого, до кожного
противника їхньої доктрини, ненависть, що створила великі народовбивства і залишила по
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своїх упадках сумні цвинтарища невинних людей. Мали вони свої фарби — червону і
брунатну. Обидві мали у своїх кігтях нашу землю і лишили чимало отруї в душах наших
людей. Доведеться довго чистити уми людей від тих отрут, які в різних формах
продовжують свої впливи і забруджують нашу духовну християнську екологію, шкодять
державному будівництву і відродженню народу. Їх невтралізувати можна тільки
християнською чеснотою любови, про що так щиро і правильно говорить різними
закликами Шевченко. А св. Августин говорив про мучеників: «Не подивляйте геройства
мучеників у їхній крові, їхня любов перемагала терпіння, муки, переслідування — любов
їхню подивляйте!». В них перемагав Той, що в них жив і діяв. Вони свідчили про Христа
своєю вірою і своєю любов’ю. Хтось казав: є два докази на існування Бога — коли люди
живуть згідно з вірою і коли люди вмирають за віру з любови. Такими були численні наші
мученики XIX і XX століть.
Ми мали, і з наголосом це треба казати, в історії великих і святих батьків, братів і сестер
наших, які були Христовими свідками, світилами і зразком високої любови до Бога і
ближнього. Великим, отже, актом наших Владик було те, що встановили для них одну
неділю в році для прослави їхніх імен і їхніх подвигів, а для нас і для грядучих поколінь
поставили їх як наших світильників і приклад для наслідування. Як вчив св. Іван Дамаскин,
коли дивився на ікони святих мучеників: «Я роздумую перед іконою про витривалість
мучеників і нагороду вінців, я склонний до наслідування їх гарячими почуваннями, як
вогонь, падаючи до землі, складаю мою пошану Богові через мученика і отримую спасення».
Сам акт проголошення такої неділі для українських Святих був би замало. Нам треба чинно
і святково цю неділю зробити неділею наших всіх Святих, це має бути нашим всенароднім
празником-святом по всіх парафіях — католицьких і православних, в Україні і на різних
чужинах. В найновішому молитовнику «Прийдіте поклонімся» є подана служба для цього
свята. В наших календарях ця неділя мусить бути відповідно позначена і, на жаль, досі
чимало календарів цього не роблять. Не поділімся ми тут знову на одних, що це приймають,
і других, що не приймають. Так у нас, на жаль, буває.
Ми в історії не записали їхніх імен і їхніх вчинків. Така вже наша недолугість, і така була
злободенність часів. Але імена їхні записані на небі, а ми говорім про них світові і нашим
дітям і віддаваймо їм найбільшу пошану в цю неділю (цього року 1994 це буде неділя, 17
липня). Молімось у цю неділю: «О мученики, ісповідники і всі святі Божі угодники
української землі! Моліться перед престолом Господнім за нас і за цю землю, на якій ви
жили і свідчили вірою про нашого Господа і були для нас і для світу Христовим світлом,
жили любов’ю до Бога і народу нашого, який Вашою заслугою отримав недавно великий
дар волі і свободи від Бога Творця і Володаря народів. Моліться за нас, щоб ми — брати ваші,
були теж гідними Христовими свідками перед безбожним світом, світлом віри і любови до
тієї міри, щоб могли враз із св. Павлом і з вами сказати: нам жити — значить Христос!
о. Іван Музичка
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ НАМ СНЯТЬСЯ ПОМЕРЛІ І ПРОСЯТЬ ПРО ЩОСЬ?
Сни є чимось звичним для нашого життя. І вони багато говорять, але про нас самих, бо
вони не є інструментом пізнання світу, але швидше нас самих.
Коли сниться померлий родич добре чи погано, то слід відповісти собі на запитання, чи не
є такий сон проявом, ілюстрацією мого ставлення до цієї особи: сниться добре той, кого
любили, сниться зле – не надто.
Якщо сни сприймати як можливість пізнати інший світ, то лише у світлі того, що Бог може
послуговуватись снами. І про це читаємо і в Старому, і в Новому Завіті: Бог приходить у снах,
щоб об’явити свою волю.
Святий Йосиф чує «Не бійся прийняти Марію» і «втікай до Єгипту» у сні.
Коли говоримо про зустріч із померлим, то мусимо розуміти, що вона є у контексті Божої
волі. Гляньмо, для чого це служить.
З давніх-давен маємо підтверджені великими авторитетами свідчення того, що померлі
приходять. Одним із найбільш знаних історій є історія Папи Григорія, якому приснився
брат-бенедиктинець і просив про молитву. Звідси коріння звичаю молитви Григоріянки.
Коли Папа відмолився Меси, то мав другий сон, в якому співбрат подякував. Так сон Папи
започаткував конкретну молитовну практику у Церкві.
Але що властиво усім давнім свідченням зустрічей у снах, то це те, що померлий приходить,
щоби просити про молитву або за неї дякувати.
І такий сон ми трактуємо у контексті віри в єдину Церкву, в якій ми молимось за померлих,
а вони можуть молитися за нас.
Якщо у сні маємо прохання про молитву – то молимось. Натомість якщо у сні чуємо від
покійника якісь інші речі, якісь повідомлення дивного змісту, які не приносять нам ніякої
потрібної інформації, то такі сни варто ставити під сумнів і відкидати.
Навіщо нам знати, прийшов він із раю чи із чистилища? Якщо молимось за когось, хто уже
не потребує нашої молитви, то не варто хвилюватись: та молитва буде вислухана за того,
хто її потребує.
Не намагаймось впливати, не просімо, щоби покійник прийшов до нас і розповів про якісь
речі. Те, що нам треба – Бог нам дозволяє пізнати. І для розпізнавання багатьох речей
насамперед слід молитися до Святого Духа, а не йти за цікавістю. Бо якщо ми й чогось не
знаємо, то це лише на краще для нас.
Без сумніву, свою цікавість варто задовільняти, якщо йдеться про наукові галузі, мистецтво
інше, однак цікавість до загробного життя варто залишити, довіряючи Богові.
Не переймаймось непотрібними речами. Ліпше зі спокоєм виконуймо щодня ті справи, які
потрібні для нашого спасіння тут, на землі.
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 9 липня: Прп. Давида, що в Солуні
09:00
Служба Божа за померших
18:00
Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян
Неділя, 10 липня: Неділя 4-та по Зісланні Святого Духа. Всіх святих українського
народу. Преподобного Сампсона, странноприємця
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
Понеділок, 11 липня: Перенесення мощів свв. безсрібників Кира і Йоана
19:00
Велика Вечірня на свято святих Верховних Апостолів Петра і Павла
Вівторок, 12 липня:
Свв. славних і всехвальних, і первоверховних апостолів
Петра й Павла
09:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
19:00
За здоров’я та Боже благословення
Середа, 13 липня: Собор свв. славних і всехвальних дванадцяти апостолів
18:00
+Іван - Н.Н. (1-ша річниця)
19:30
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Четвер, 14 червня: Свв. безсрібників і чудотворців Косми і Дам'яна
19:00
Свята Літургія
19:30
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
П’ятниця, 15 липня: Положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці у Влахерні
19:00
Свята Літургія
19:30
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Субота, 16 липня: Св. мч. Якинта
09:00
Служба Божа за померших
18:00
Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян
Неділя, 17 липня: Неділя 5-та по Зісланні Святого Духа. Св. Андрея, архиєп.
Критського, Єрусалиміта.
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
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