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УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Церква - Пам’ятник Патріархові Йосифу Сліпому

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЧИСЛО 27

НЕДІЛЯ, 3 ЛИПНЯ 2022 РОКУ

ІСУС НАВЧАЄ

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)

Третя Неділя по Зісланні Святого Духа
Свято Матері Божої Неустанної Помочі
Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив Ти блистінням
божества.* Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти,* всі сили небесні взивали:*
Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі.
Тропар, глас 7: Богомати і Діво,* твою славу величаємо,* твоєї помочі благаємо,* твою чудотворну
ікону почитаємо.* Ти – Мати благодати,* ти – надія світу,* нашими молитвами не погорди в наших
нуждах,* і від усіх бід ти нас звільни.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові:
Кондак, глас 2: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе,* і ад, увидівши чудо, зжахнувся, і мертві
востали,* а творіння, бачачи, радується разом з тобою,* і Адам веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує
Тебе повсякчасно.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 6: Мати наша, Неустанна Помоче,* дай нам в турботах довір’я, в болях – полегшу,* в
скорботах – потіху, в боротьбі – поміч.* Подай християнам з’єднання, церковним служителям –
ревність,* грішникам – прощення, праведним – витривалість,* вмираючим – спасіння,* душам в
чистилищі очищення і вічну славу випроси.
Прокімен, глас 2:
Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням (Пс. 117,14).
Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене (Пс. 117,18).
Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням (Пс. 117,14).
До Римлян послання святого апостола Павла читáння (5, 1-10).
Браття, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом черев Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми
вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не
тільки це, але ми хвалимось і в стражданнях, знаючи, що страждання дає терпеливість,
терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога була вилита в серця
наші Святим Духом, що нам даний. Христос бо, ще тоді, як ми були безсилі, у призначений час помер
за безбожних. Навряд чи хто за праведника вмирає; бо за доброго може б хто і відважився умерти.
Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож
тим більш тепер, оправдані його кров'ю, ми ним спасемося від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми
примирилися з Богом смертю його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося його
життям.
Алилуя, глас 2:
Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова (Пс. 19,2).
Господи, спаси царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо (Пс. 19,10).
Від Матея святого Євангелія читáння (6, 22-33).
Сказав Господь: Світло тіла – око. Як, отже, твоє око ясне, все тіло твоє буде світле. А коли твоє око
лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то якою великою буде
темрява! Ніхто не може двом панам служити: бо або одного зненавидить, а другого буде любити,
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або буде триматися одного, а того знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам:
не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити; ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя
не більше їжі, тіло – не більше одежі? Гляньте на птиць небесних: не сіють і не жнуть, ані не
збирають у засіки; і Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас, журячись,
може добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу чого ж вам клопотатись? Гляньте на
польові лілеї, як вони ростуть: не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй
славі не вдягався так, як одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі,
Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Тож не турбуйтесь, кажучи: що будемо їсти,
що пити і в що одягнемося? Про все те побиваються погани. Отець же ваш небесний знає, що вам
усе це потрібне. Шукайте перше царства Божого та його справедливости, і все те вам додасться.
Замість Достойно:
Величай , душе моя, Матір Божу Неустанної Помочі.
Ірмос, глас 8: Під Хрестом почули ми слова розради,* що ти є Мати наша, а ми діти Твої.* Тому,
зібравшись нині, просимо всі щиро:* візьми під Неустанний свій Покров Церкву і народ наш,* ми ж
бо з вірою і любов’ю* тебе, як Матір Неустанної Помочі величаємо.
Причасний:
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).
Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову (Пс.115,4). 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.

ВІТАННЯ НОВООХРЕЩЕНОМУ! У неділю, 26 червня маленький Ліям Олександр Федьків був
охрещений, миропомазаний та отримав св. Причастя у нашій парафії. Вітаємо батьків Ліяма Василя та Володимиру, та хресних батьків Володимира та Лідію з цим великим днем і бажаємо усім
міцного і доброго здоров’я, довголіття, радості, щастя, добра та усіх ласк і гараздів на многії і благії
літа!

ПЕРША ОПОВІДЬ. Христина Залуцька та Володимир Розвадовський мають намір
одружитися 15 липня 2022 року в нашій парафії. Якщо знаєте якісь перепони для цього шлюбу,
просимо повідомити отців.

ПЕРША 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.
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ПЕРША 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, 3 липня.

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 5 липня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 6
липня, з 9 до 12 год.

СВЯТО РІЗДВА ІВАНА ХРИСТИТЕЛЯ випадає у четвер, 7 липня. Буде дві Святі Літургії - о 9:00
та 19:00.

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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ШАНОВНА УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ГРОМАДО ВЕЛИКОЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ!
Вперше ми офіційно запрошені взяти участь у ПАРАДІ ПРИВІТАННЯ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
АМЕРИКИ 4 липня у Філадельфії!
Це наш шанс ПОДЯКУВАТИ Америці за все, що ця країна зробила для України! Настав час
СТАТИ ЧАСТИНОЮ цього історичного параду в ці безпрецедентні часи! Наш обов’язок –
стояти пліч-о-пліч, щоб ПРИВІТАТИ АМЕРИКУ в день її Незалежності! Щоб забезпечити
бездоганне та позитивне враження від параду, дуже важливо ознайомитись із
наведеною нижче інформацією та дотримуватися її:
УЧАСТЬ ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ!!!
Будь ласка, зареєструйте свою участь за адресою: https://forms.gle/ch5tskhJcmWPB1ij8
ЧАС: 9:30 прибуття та стоянка
9:30-10:00 Реєстрація
10:00 Збір і шикування (повинні бути в черзі ДО 10:00, не пізніше!!!)
11:00 Початок параду
МІСЦЕ ЗБОРУ українсько-американської групи: Перехрестя вулиць Front та Chestnut
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ТОЧКА РОЗШИРУ: Північна широка вулиця (між вулицями Arch і Vine)
МАРШРУТ: здебільшого по Market Street
(будь ласка, слідуйте за маршрутом від місця збору!!!)
ДРЕС-КОД: Національний одяг України (вишиванка)
ЩО ВЗЯТИ: американський та український державні прапори
ПІШКА ВІДСТАНЬ: 1,1 милі
ПАРКОВКА: плануйте заздалегідь! Паркування біля місць збору та розгону не буде.
Рекомендуємо припаркувати транспортний засіб посередині маршруту, щоб було зручно
дійти до місць збору та розгону. Рух буде суттєво порушено.
ЇЖА/ВОДА: будь ласка, їжте та пийте ПЕРЕД парадом. Приносьте свою воду! Важливо,
щоб ви залишалися належним чином зволоженими до та під час параду, оскільки у нас
НЕ буде води в місцях зібрання чи розгону.
ДІТИ: подумайте, будь ласка, чи зможе ваша дитина пройти з вами всю дистанцію
ЕКСТРЕНА СИТУАЦІЯ: 911
Майте на увазі, ми пообіцяли відділу поліції Філадельфії, що всі учасники параду
виконуватимуть усі надані інструкції. Дякуємо, що ви були частиною цього захоплюючого
параду в Місті Братської Любові та Сестринської Прихильності!!!
Дякую і вітаю з 4 липня!!!!
Пані Ірина Мазур
Почесний консул України у Філадельфії
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Цьогорічний літній табір “Веселі Канікули з Богом”
розпочнеться у понеділок, 20 червня, і триватиме до п’ятниці, 8 липня
Головна тема табору - “Ми йдемо з Христом”
Приблизний розклад:
08:00-09:00 - Зустріч дітей;
09:30 - Сніданок;
10:00 - Руханка, банси;
10:30 - Катехизація, праця в групах;
12:00 - Літургія і наука вл. Андрія;
13:15 - Обід;
14:00 - Вільний час;
14:30 - Спорт;
16:00 - Підвечірок;
16:30 - Пісні, банси, підсумок дня;
17:00 - Прощання з дітьми;
18:00 - Кінець таборового дня.
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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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12 ФАКТІВ ПРО ЧУДЕСНУ СИЛУ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ
• У годину смерті нашою найбільшою втіхою стануть літургії, в яких ми за
життя брали участь.
• Кожна Служба Божа, яку ми відвідали, буде нашою надією на Страшному суді,
щоби ми отримали прощення.
• З кожною Літургією дочасне покарання за скоєні гріхи зменшується
пропорційно завзяттю, з яким беремо в ній участь.
• Побожно беручи участь у Службі Божій, ми віддаємо найбільшу шану
Найсвятішому Господу Ісусові. Щиро молитва Літургії перевищує наші
найбільші недоліки та помилки.
• Завдяки щирій молитві Служби Божої нам прощаються наші легкі гріхи, яких
прагнемо уникнути, та багато інших, про які навіть не знаємо. Завдяки
Літургії диявол втрачає свою владу над нами.
• Беручи участь у Божественній Літургії, ми даємо найбільшу підтримку душам,
які терплять у Чистилищі.
• Відвідування Служби Божої за життя має значно більше значення і сили, ніж
багато літургій, відмолених за нас після смерті.
• Звільняємось від небезпек і нещасть, які могли б трапитися з нами, якби ми не
були присутні на Святій Літургії.
• Пам’ятаймо, що завдяки участі у Літургії ми скорочуємо час перебування у
чистилищі.
• З кожною Службою Божою ми піднімаємо ступінь своєї слави на Небі. Під час
богослужіння ми отримуємо благословення священника, яке Бог підтверджує
на Небі.
• Під час святої Літургії ми стоїмо серед невидимих ангелів, які шанобливо
беруть в ній участь.
• Коли ми беремо участь у Службі Божій на честь конкретного святого,
поклоняючись Богові через ласки, випрошені цим святим покровителем, ми
отримуємо його захист та особливу любов.
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У ПСАЛМАХ ВІДОБРАЖЕНО ВСЕ, ЩО ПЕРЕЖИВАЄТЕ І ЧИМ ТУРБУЄТЕСЯ
«Хай хвалить Господа все, що живе!». (Псалом 150:6)
Перший і останній Псалми дають нам добре розуміння того, що Бог хоче, щоб ми бачили і чули в
Псалмах. Перший Псалом цитують набагато частіше, ніж останній:
«Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить і на путь грішників не ступає, і на засіданні
блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має і над його законом день і ніч розважає.»
(Псалом 1:1–2)
Перший Псалом говорить нам, що найщасливішими і найпродуктивнішими людьми в будь-якій
точці планети і в будь-який момент історії будуть ті, для кого найбільшою насолодою є слова Божі.
Слова книги Псалмів, як і всіх інших книг у Біблії, призначені для того, щоб їх повільно читати,
наполегливо просуваючись вперед і насолоджуючись ними. І не просто кілька хвилин на день, але
впродовж усього дня. Цей Псалом є запрошенням до багатого та плідного життя роздумів.
І якщо перший Псалом говорить нам, як чути від Бога, то останній Псалом говорить нам, як
відповідати. Смиренні, мудрі і щасливі люди дозволяють Богу говорити перші слова, але зустріч із
Ним згодом спонукає їх говорити. Як учні, «Не можемо бо ми не говорити про те, що самі бачили та
чули» (Діяння 4:20). Чим Бог закінчує 150 псалмів? Чітким наказом і повтором: «Хай хвалить
Господа все, що живе!»
Завершальний Псалом
Будь-яка людина здатна зрозуміти, якої дії останній Псалом очікує від нас у відповідь на те, що Бог
сказав. Всі його рядки доносять ту саму основну думку: «Хваліть Господа!»
Незалежно від того, де ми перебуваємо, і наскільки складним стає наше життя, у нас завжди є
причина хвалити Бога, зупинятися і поклонятися Йому за те, хто Він і що Він зробив. Причини для
того, щоб хвалити Його ― Його могутні справи і Його слава над усім ― завжди заступають і
переважають усі наші страждання, особливо в цей час, після того, як Христос прийшов на цю землю,
помер і воскрес. Бог не зменшує наші страждання і не зневажає їх, але Його доброта до нас завжди
сяє яскравіше тих випробувань, які Він подає нам. І тому псалмоспівець може говорити кожному з
нас, будь-якої миті нашого життя: «Хваліть Господа!»
Однак Псалми є не лише одним простим акордом, що повторюється знову і знову, але симфонією,
повною багатства переживань та емоцій, які люди відчувають і відчувають. П’ять книг або розділів,
з яких складається Псалтир, справді є майстер-класом з людських негараздів.
Хваліть крізь біль у серці
Коли ми думаємо про Псалми, у нас може з’явитися спокуса вважати, що вони прості, позитивні та
повторювані, але Псалми озвучують цілий спектр скорбот і страждань.
Чи відчуваєте себе залишеними Богом? Псалми знають, що ви відчуваєте: «Чому, о Господи,
відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене?» (Псалом 88 (87):15).
Якийсь страх загрожує поглинути вас? Псалми знають, що ви відчуваєте: «Коли ж страх мене
огорне, на тебе уповаю! На Бога, слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся: що може
заподіяти мені людина?» (Псалом 56 (55):4–5).
Хтось спробував зробити жалюгідним і сумним ваше життя? Псалми знають, що ви відчуваєте:
«Тих, що без причини мене ненавидять, більше, ніж волосу на голові у мене. Тих, що мене хочуть
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погубити – ворогів моїх брехливих – сила. Чи ж мушу я те віддати, чого я не загарбав?» (Псалом 69
(68):5).
Вам потрібна мудрість у складній ситуації чи ухваленні рішення? Псалми знають, що ви відчуваєте:
«Навчи мене, о Господи, дороги установ твоїх, триматимусь її на кожнім кроці. Дай мені розум, і я
берегтиму закон твій, зберігатиму його усім серцем.» (Псалом 119 (118):33–34).
Вас колись зраджували ті, кого ви любите? Псалми знають, що ви відчуваєте: «Якби то ворог
глузував із мене, я – стерпів би; якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б. А
то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий» (Псалом 55 (54):13–14).
Серед гір і долин, серед випробувань та перемог, серед тріумфів та мук ми чуємо одну спільну та
прекрасну тему: хвала. У муках страху ― хвала. У вразливості невизначеності ― хвала. У темряві
сумнівів ― хвала. Навіть у серцевому болю від зради — хвала. Хвала не завжди звучить однаково,
але ми все одно чуємо її, за всіх і за будь-яких обставин. І тому книга закінчується після кожної
високої та після кожної низької ноти закликом: «Хваліть Його… Хваліть Його… Хваліть Його». Чи
можете ви хвалити Його там, де ви знаходитесь зараз?
Усім, що маєте
У нас може з’явитися спокуса пропустити у 150-му Псалмі вірші з 3-го до 5-го:
Хваліте його звуком рогу, хваліте його на гарфі й на гуслах.
Хваліте його на бубні й танком. Хваліте його на струнах і сопілці,
хваліте його на дзвінких цимбалах, хваліте його на гучних цимбалах.
Хай хвалить Господа все, що живе!
У найсучаснішому поклонінні мало псалтирів та гарфі. Проте сенс не у специфічних інструментах.
Сенс у тому, що Бог заслуговує більше, ніж тільки наші слова.
Так, Він заслуговує на наші слова: «Все, що дихає, нехай хвалить Господа!» Бог спочатку створив
легкі, голосові зв’язки та кисень, щоб ми могли використовувати їх для поклоніння Йому. Мета
дихання ― хвала. Але слів не вистачає для вираження Його величі. Ми відчуваємо це, коли молимося
і співаємо, вірно? Відчуття, що це правильно, але цього недостатньо. Несумірність нашого
поклоніння нагадує нам, що Бог завжди кращий, ніж ми можемо це усвідомити чи висловити, і це
підштовхує нас знаходити більш творчі способи сказати Йому про це.
Ми можемо взяти до рук трубу чи лютню, чи арфу. Ми можемо грати на тамбурині чи почати
танцювати. Ми можемо бити у музичні тарілки. Але навіть краще, ніж інструменти, ми можемо
«віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові: богослужбу від вас розумну.» (Римлян
12:1). Ми віддаємо хвалу нашим життям — у наших рішеннях, у нашому спілкуванні, у тому, як ми
витрачаємо наші кошти, у тому, як ми розпоряджаємось нашим часом.
Тому в будь-яких обставинах, які Бог дав вам, і з усією енергією та ресурсами, які Він дав вам,
хвалите Господа за те, Хто Він, і за все те, що Він зробив для вас.
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Третя Неділя після Зіслання Святого Духа
Чи задумувалися ви коли-небудь над тим, що Ісус дійсно був щасливою людиною?
Хоча пророцтва говорять про Месію, як про людину болів. Та й нам відомо, що вся
печаль світу нахлинула на Ісуса, коли Він зійшов на хрест. Нам відомо про молитву в
Гетсиманії, повну кровавих сліз, нам відомо, що Ісус плакав та тужив біля гробниці
Лазаря.
Та все ж нам також відомі випадки, коли Ісус почувався щасливим. Коли Він
спостерігав за птахами, котрі літали високо в небі, то розумів, що вони
насолоджуються із свого польоту, просто живуть та не піклуються про завтрашній
день. Ісус бачив сотні різних квітів, котрі виросли на гагилейській землі і, дивлячись
на них, в Нього захоплювало подих від такої краси. Достатньо одного помаху коси і
від них нічого не залишиться. Однак, щоби бути такими красивими, квітам не
приходиться годинами стояти перед дзеркалом, чи ходити по магазинам за
вишуканим одягом. Ця краса є вишукана, природня, Богом дана. Ісус гостро відчував
доброту Свого Небесного Отця.
Думки Ісуса були далекі від тих думок та турбот, які маємо ми та, які мали його учні.
Тому Ісус звертається до них зі словами: «Не турбуйтеся вашим життям, що вам
їсти та що пити; ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя не більш – їжі, тіло –
не більш одежі. Гляньте на птиць небесних: не сіють і не жнуть, ані не збирають у
засіки, а Отець ваш небесний їх годує! Хіба ви від них не вартісніші?. Хто з вас,
журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть?. І про одежу чого ж вам
клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони: не працюють і не прядуть.
Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли
зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не
багато більше вас, маловірні?. Отож не турбуйтеся, промовлявши: Що будемо їсти,
що пити й у що зодягнемося?. Про все те побиваються погани. Отець же ваш небесний
знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість,
а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрішнім днем; завтрішній день
турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха» (Мт. 6:25-33).
Ісус радить Своїм учням не піклуватися про завтрашній день, а жити так, як жив Він
Сам. Ісус не заглядав з нетерпінням в майбутнє. Він просто всеціло насолоджувався
теперішнім. Він славив доброту та щедрість Господа. І від цього почувався щасливим.
Такого щастя Ісус хотів і Своїм послідовникам. Він переконує Своїх учнів, а разом з
тим і нас, щоби ми своїм пріоритетом зробили Бога Творця світу. Ісус говорить нам,
щоби ми не піклувалися про те, що будемо їсти-пити, в що одягатися. Він зовсім не
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стверджує, що це не має жодної ваги. Він просто заохочує нас, щоб на першому місці
завжди був Бог, а тоді і цілий світ з Божою поміччю завжди буде прекрасним.
Світ обманює та спокушає нас, він переконує, що тільки тоді, коли ми володіємо
чимось ми будемо почуватися у безпеці та відчувати радість. Проте, натомість він
позбавляє нас людськості, він краде у нас свободу, він робить нас невільниками
нашого багатства. Саме у цьому є початок нашого неспокою, наших хвилювань,
переживань. У тому, що тільки важливими є багатство, статок і що людина буде
почуватися у безпеці тільки тоді, коли дуже багато нагромадить багатства.
Дуже часто ті багатства, котрі ми шукаємо, на котрі надіємося, яким приносимо в
жертву, все є марнотою, як дим. Вони нам обіцяють все, а потім розчаровують. Вони
оманливі, вони завойовують нашу довіру, а потім нас розчаровують.
Земні турботи, як тоненький струмочок страху, він ледь просочується крізь
людський розум, але, якщо ми його залишаємо без нагляду, що він промиє цілу
щілину та таку глибоку та широку, що з неї будуть сповзати всі наші думки.
Розкопуючи античне місто Помпеї, котре загинуло після виверження вулкану
Везувій в 79 році після Різдва Христового, археологи знайшли рештки жінки, котра
намагалася врятуватися від виверження вулкану, але не встигла. В її руці була
затиснута ціла жменя дорогоцінних прикрас. Навіть через два тисячоліття залишки
її тіла стискали ті ювелірні вироби. Прикраси збереглися, а жінка загинула. Напевно,
вони були найціннішим з того, що вона мала і що намагалася зберегти для себе.
Проте смерть завжди відбирає в нас, людей, все, що ми змогли нажити протягом
нашого земного життя.
Звичайно, що ми живемо у світі, переповненому різноманітними клопотами та
тривогами. І це все відбивається на нас. Проте Царство Боже, праведне життя, добрі
діла – ось до чого маємо прагнути ми. Тоді нам буде вдосталь їжі, пиття та одягу.
Для багатьох людей жити і ні про що не хвилюватися, нічим не переживати – просто
неможливо, як неможливо не дихати. Багато із нас наскільки звикли переживати та
хвилюватися будь-чим, що якщо раптом станеться так, що не буде приводу для
хвилювання, то буде видаватися, що ми забули щось важливе. Проте сьогодні
звучить із вуст Христа заклик до кожного із нас, але ми мало на нього відкликуємося.
Чому б нам не навчитися радіти життю, відчувати життям таку радістю, яку відчував
Ісус?
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ЗБЕРЕЖИ СВОЄ СЕРЦЕ ВІЛЬНИМ…
•
•

Дуже швидко закінчиться твоє земне життя: тому міркуй над тим, що діється з тобою.
Сьогодні людина живе, а завтра вже немає її.

•

А як тільки зникне з-перед очей, так зразу ж щезає і з пам`яті.

•

О, яке воно тупе і тверде те людське серце, що думає лише про теперішнє, а не передбачає
майбутнього!

•

У кожній справі і думці ти повинен пильнувати так, ніби вже сьогодні маєш умерти.

•

Коли б ти мав чисту совість, то не дуже боявся б смерті.

•

Краще було б стерегтися гріхів, ніж утікати від неї.

•

Коли ж ти сьогодні ще не готовий, то яким чином будеш готовий завтра?

•

Завтрашній день непевний; і звідки ти знаєш, чи те завтра ти ще будеш мати?

•

Навіщо потрібне довге життя, якщо так мало використовується воно для поправи?

•

Бо ж довге життя не завжди виправляє, а нераз ще додає гріха.

•

Хоч би одну днину добре прожити на цьому світі!

•
•

Багато людей часто перелічує свої літа духовного навернення, але нераз плід їхньої
поправи буває дуже маленький.
Коли страшно вмерти, то, можливо, ще небезпечніше довше жити.

•

Щасливий той, хто постійно має перед очима годину своєї смерті і щодня готується до неї.

•

Може, ти бачив колись умираючу людину, пам`ятай, що й ти підеш тією дорогою.

•

На світанку подумай, що не доживеш до вечора.

•

А коли смеркнеться, не будь певний за ранок.

•

Постійно будь у готовності і так живи, щоб смерть ніколи не застала тебе несподівано.

•

Багато людей вмирає зненацька і несподівано, бо Син Чоловічий прийде в такій годині, про
яку ніхто й не гадає (Лк. 12,40).
Коли прийде ця година, тоді зачнеш цілком інакше думати про все своє минуле життя і
дуже жалкуватимеш, що був такий недбалий і лінивий.
Який щасливий і мудрий той, хто тепер, ще за життя, старається бути таким, яким бажає
зустріти смерть.
А велику певність у щасливій смерті дасть цілковита погорда світу, гаряче бажання поступу
в чеснотах, любов до карності, довга покута, охочий послух, самозречення і терпіння всякої
прикрості з любові до Христа.
Поки ти здоровий, можеш чимало добра зробити; але що встигнеш зробити, якщо
занедужаєш, – того не знаю.
Після недуги мало хто стає кращим; так само рідко коли стають святими ті, що часто ходять

•
•
•
•
•

на прощі.
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•

Не надійся на приятелів і свояків, та й не відкладай спасіння своєї душі на пізніше, бо люди
скоріше забудуть про тебе, ніж ти думаєш.

•
•
•
•
•

Краще тепер, завчасно, подбати і одну-другу добру справу наперед приготувати, ніж
покладатися на допомогу інших людей.
Якщо ти сам про себе не дбаєш тепер, хто ж дбатиме про тебе пізніше?
Саме тепер дорога ця хвиля. Тепер настали дні спасіння; тепер благодатна хвилина (ІІ Кр.
6,2).
Але шкода, що нею не користуєшся краще: ти можеш у ній заслужити на вічне життя!

•

Буде ще так, що бажатимеш тільки одного дня, однієї години для виправлення, але чи
матимеш її, того не знаю.
Дивись, дорогенький, з якої великої небезпеки можеш врятувати себе, якого великого
страху позбутися, якщо постійно будеш боятися смерті і матимеш її перед очима.
Тепер учися так жити, щоб міг у годину смерті тішитися, а не боятися.

•

Вчися тепер умирати для світу, щоб потім жити з Христом.

•

Вчися тепер усім погорджувати, щоб потім мати певну надію.

•
•

Ох, ти ж нерозумний! Чому ж то гадаєш, що будеш довго жити, коли не маєш тут ані
однісінької певної днини?
Скільки ж то людей ошукалося і несподівано пішло зі світу?

•

Скільки разів ти чув від людей: цей загинув від меча, той втопився, той впав із гори і

•

зломив карк, той удавився стравою, а той помер серед забави!
•

Один згинув у вогні, другий від меча, третій від пошесті, інший від душогубця.

•
•

Рано чи пізно усім прийде кінець: смерть і людське життя, як тінь, швиденько минає. Хто
згадає тебе після смерті? І хто буде молитися за тебе?
Роби, роби тепер, бо не знаєш, коли помреш: та й того не знаєш, що тебе чекає після смерті!

•

Поки маєш час, збирай собі безсмертні скарби.

•

Не думай ні про що інше, окрім спасіння; дбай тільки про те, що Боже.

•

Шукай собі приятелів уже тепер: почитай святих Божих і наслідуй їхні діла, щоб вони
прийняли тебе у вічні хороми, коли скінчиш це життя.
Поводься на цій землі як подорожній і гість, якого зовсім не обходять справи цього світу.

•
•
•

Збережи своє серце вільним і вгору до Бога піднесеним, бо не маєш тут сталої домівки (Єв.
13,4).
Туди звертай щодня свої молитви, зітхання й сльози, щоб твоя душа заслужила собі після
смерті щасливо піти до Бога. Амінь.
Тома Кемпійський “Наслідування Христа”

20 of 22

ЛІНЬ
Лінивим називаємо того, хто боїться будь-якої тяжкої праці, котра необхідна для його ж
тимчасового або вічного добра.
Лінь проявляється і в тому, що людина зовсім не хоче працювати, не хоче виконувати свої
обов'язки, не дбає про добро для своєї душі і про її спасіння. У природі нема бездіяльності —
навколо нас все рухається, все працює. "Іди, ледащо, до мурашки; приглянься до її звичаїв, будь
розумним" (Прип. 6, 6). Лінивий будь-яку роботу відкладає на потім, бо прагне тільки розваг.
Лінивий хотів би отримати нагороду від Бога, але нічого не хоче робити для Нього; бо він (лінивий)
лякається всього, до чого треба прикласти хоча б найменші зусилля (Беда). Лінивий навіть не
задумується над тим, що він служить дияволу.
Праведні люди бачать в інших тільки добро, ліниві ж не зважають на позитивні риси інших, але
тільки на те добре, що є в них самих (св. Григ. В.). Вони схожі на учнів, котрі порівнюють себе лише
з найлінивішими і найгіршими, а не з найкращими товаришами. Саме тому ліниві ніколи не
досягають досконалості.
Лінь є причиною багатьох грішних учинків, вона приводить до тимчасових нестатків і до вічного
осудження.
"З безділля навчаються багато лихого" (Сир. 33, 28). Лінь — це вчитель недобрих вчинків (св. Вас).
Тіло, зіпсоване лінню, стає оселею різних недобрих пристрастей (св. Берн.). Лінивий наражається
на численні спокуси. Працьовиту людину спокушає лише один диявол, а лінивого — сотні (св. Цез.)
Птах є в безпеці доти, доки літає; як тільки сяде спочити, його можуть підстрілити. Подібна доля
чекає людину, яка перестає працювати (св. Тома Віл.). Лінь накликає на людину тимчасову нужду.
Лінивий стає убогим (Григ. 6, 11), розчаровується у житті і стає нещасним. Лінь накликає на людину
вічний осуд. Ледар нікому не чинить добра, а це те ж саме, як би робив багато зла. Господар не
триматиме в себе слугу, який не хоче працювати, — він прожене його і не заплатить за службу. Так
само чинить і Бог (св. Золот.). Дерево, котре не плодоносить, буде зрубане і кинуте у вогонь (Мат.
7, 19). Слуга, котрий належним чином не використає даних йому від Бога талантів, потрапить до
кромішньої темряви, і буде там плач і скрегіт зубів (Мат. 25 ЗО). Ледарі не досягнуть неба, бо
сказано: "Збери робітників і винагороди їх" (св. Просп.). Бог не обирає Собі приятелями тих, хто є
приятелями вигоди (св. Тер.). Бог сам говорить, що Він зневажає тих, хто є ані холодним, ані
гарячим, тобто літнім (ніяким) (Одкр. З 16). Бог — це всепоглинаючий вогонь; Він обрав собі
слугами палаючих любов'ю Серафимів; отже, Бог ненавидить байдужості (Корн, а Л.). Бог є більш
терплячим до невірного, ніж до байдужого християнина (св. Амвр.).
Лінивий повинен завжди пам'ятати про тимчасову і вічну нагороду за працьовитість; тоді швидше
візьметься за роботу.
Ти завжди згадуєш труднощі, які довелося подолати, виконуючи ту чи іншу роботу, — пам'ятай
також і про спокій і радощі, які Бог обіцяє тобі. Вони варті прикладених тобою зусиль (св. Авг.).
Отже, добре робімо і не біймося втоми, бо прийде час жнив (Гал. б, 9). Жати може лише
старанний,але не ледар.
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 2 липня: Св. ап. Юди, брата Господнього
09:00
Служба Божа за померших
18:00
Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян
Неділя, 3 липня: Неділя 3-тя по Зісланні Святого Духа. Матері Божої Неустанної
Помочі
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та її родини
Понеділок, 4 липня: Св. мч. Юліяна Тарсійського. ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ США.
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Вівторок, 5 липня: Св. свщмч. Євсевія, єп. Самосатського
12:00
Свята Літургія з дітьми Літнього табору
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Середа, 6 липня: Св. мч. Агрипіни
12:00
Свята Літургія з дітьми Літнього табору
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Четвер, 7 червня: Різдво чесного і славного прор., предтечі і хрестителя
Господнього Йоана
09:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
12:00
Свята Літургія з дітьми Літнього табору
19:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
П’ятниця, 8 липня: Св. прпмч. Февронії
12:00
Свята Літургія з дітьми Літнього табору
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
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. Прп. 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
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