
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sunday Divine Liturgies: 9:00 am - English / 10:15 am - Ukrainian 
Weekday Divine Liturgies: 8:00 am or 9:00 am оr 7:00 pm 
Holy Days Liturgy: 9:00 am or Previous Day at 7:00 pm 

 

No. 10/22              CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК                March 6, 2022 / Березень 6, 2022 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
 

Неділя Сиропусна. 6 – го Березня, 2022р. Прп. Тимотея, що в Символах. 

Св. Євстатія, архиєп. Великої Антіохії. 
 

Глас 4: до Римлян 13:11 – 14:4. / Євангеліє: Матея 6:14 – 21. 
 

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

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для всіх наших вірян: Боже 
Благословення для всіх з родин Стишин та Заковоротних: Боже 
Благословення для Галини Сусук та всієї Родини,  
                    зам. Парафіальна Родина та Родина Сусук) - укр. мовою. 

12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах  
 

1:00 год. обіда –  Панахида за всіх Героїв, які полягли за волю 
України 
 

Вічне світло: Цього тижня Вічна Лампа горітиме в пам’ять   
  всіх героїв, які полягли за волю України останніми днями,  
                         зам. Сестринство Св. Вервиці /Матері в Молитві.  
 

Понеділок, 7 – го Березня, 2022.  Віднайдення чесних мощів святих мчч., що 

в Євгенії.  (Преподобномч. Леоніда Фьодорова, у схимі Леонтія).  

Початок св. Великого посту. 
 

Увага: СТРОГИЙ ПІСТ. Сьогодні Літургія не правиться. 
 

Під час великого посту всі ми повинні остерігатися та зберігати піст від 
м`ясних та молочних страв. Всі ті котрим виповнилося 14 років вже повинні 
зберігати піст. Згідно 2-го Ватиканського Собору, піст зберігається до 59 
року життя, а після цього Піст є добровільний. 
 

8:00 год. ранку – Акафіст до Страстей Христових. 
 

6.00 год. вечора – кожний день - Молитва за мир і спокій в Україні 
 

З 8:00 - ої до 8:15- ої год. вечора – Читання Св. Письма ( Біблії) –  
                                 Старого Завіту – книга Ісуса Навина - укр. мовою. 
 

Вівторок, 8 – го Березня, 2022р. Св. свщмч. Полікарпа, єп. Смирнського. 

8:00 год. ранку – Св. Літургія, намірення – Боже Благословення  
                                      для всіх потребуючих (Спеціальна Інтенція),  
                                  зам. Сестринство Св. Вервиці /Матері в Молитві 

Середа, 9 – го Березня, 2022р Перше і друге знайдення чесної голови 

св. славного прор., предтечі і хрестителя Господнього Йоана. 

6:00 год. вечора – Літургія Напередосвячених Дарів  

                                    - Молитва за мир і спокій в Україні 
Четвер, 10 – го Березня, 2022р. Св. Тарасія, архиєп. Царгородського. 

8:00 год. ранку – Св. Літургія, намірення –  Літургія за упокій, 
                Панахида, зам. Сестринство Св. Вервиці /Матері в Молитві 
П`ятниця, 11 – го Березня, 2022р. Св. Порфирія, єп. Газького. 

6:00 год. вечора – Хресна Дорога – укр. мовою 

 

Субота, 12 – го Березня, 2022 р. Прп. й ісп. Прокопія Декаполіта. 
 

5:00 год. вечора – Св. Літургія, намірення - Заупокійна Літургія і  
                                                                 Панахида (Сорокоусти IІ) 
 

6:00 год. вечора – Вечірня.  
 

Неділя 1-ша Великого посту, Православія. 13 – го Березня, 2022р. 
Всіх преподобних отців, що в подвизі просіяли. Прп. й ісп. Василія, співпосника Прокопового. 
 

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

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Надії та всієї родини 
Москалюк, Боже Благословення для Наталії, Андреї, Андрія  

та усієї родини Попович, зам. Родини Москалюк та Попович) - укр. мовою.  

 
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за попередньою 
домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками. 
Сповідь:  перед або після Св. Літургії та за домовленістю. 
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається пройти 
передподружні науки. 
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35). Детальніша 
інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool 
Уроки українських танців проводяться у суботу: для дітей віком (5-9р.) 1:35 – 2:35 год; 
(9-11 р.) 2:40 – 4:10 год; (11-15 р.) 4:10 – 5:40 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 1 - го квітня 2022 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 відбувається в першу неділю місяця  о 12:00  годині 
дня.  Наступна св. Літургія для дітей служитиметься сьогодні 6 – го Березня 2022р. 
Шановні батьки не забувайте приводити дітей до храму Господнього. 
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. 
Парафіяльний  вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 12:00 год 
кожної п’ятниці. 
 
Дорогі парафіяни та гості, після Богослужінь запрошуємо Вас до нашого 
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!  

Holy Family Ukrainian 
Catholic Church 

225 N. 4th St., Lindenhurst, NY 11757 
 

Pastor: Fr. Olvian Nicolae Popovici 
 

Phone:(631) 225-1168 / Fax:(631) 225-1177 

Parish Center: (631) 225 - 1203 
E-mail:  olvianpopovici@yahoo.com  

Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526 

  Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519 
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348 

Nataliya Popovici – English cantor 

Web Page: www.holyfamilyucc.com 

Українська Католицька 

Церква Св.Родини 
Парох: о. Микола Олвіян Попович 

225 N. 4
th
 St. 

Lindenhurst, NY 11757 
Phone: (631) 225-1168 / Fax: (631) 225-1177 

E-mail: popovici1 @ aol.com 
 

Web Page: www.holyfamilyucc.com 
Facebook: Saturday School:          

https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool 
 

 

https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
mailto:%20olvianpopovici@yahoo.com
http://www.holyfamilyucc.com/
http://www.holyfamilyucc.com/


Друга Сторінка                                    Українська Католицька Церква Св. Родини                         м. Лінденгурст, НЙ 11757 
 

Недільна Пожертва, 27 – го Лютого, 2022р.       
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром – 
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне 
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10). 
 

Свічки: $260, тетрапод: $14, Церква: $45, Конверти: $5, Пожертва/заля: $150, 
Андріїв гріш: $95, Різне: $14, Пожертва: $20,     
Пожертва на іпотеку - $725.00,  Недільна пожертва – $1,564.00,  Разом - $2,893.00. 
 

Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім Вам щиро подякувати за Ваш 
дар любові для нашого храму, який Ви проявили минулої Неділі 27 – го лютого 
2022р. “Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12. 

Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у лікарні, в 

старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду, принаймі, час від часу, 
прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до священика. 

Увага: усім тим, хто святкує свої уродини у місяці березні 2022р. наші 
найщиріші вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас! “На Многая і 
Благая літа!” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Новини нашої парафії:  

1. Під час Великого посту обходиться добровільна пожертва для 
бідних. При вході до храму знаходяться конверти, будь ласка у 
ваших можливостях складіть пожертву для допомоги бідним в 
Україні. Сам Владика Павло скировує ці пожертви потребуючим в 
Україні. А також в місяці березні проводяться наступні збірки: Церква 
в потребі, Квіти для Пасхального гробу, збірка на підтримку храмів 
на святій землі, збірка для отця місіонера. У ваших річних конвертах 
знаходяться ці добровільні внески. Заздалегідь, щиро вдячні. 
2. Дорогі парафіяни: Наступна Св. Літургія за померлих 
(Сорокоусти) служитиметься  в наступні три суботи місяця березня 
(за Юліанським календарем) о 5-й год вечора. 
3. Дорогі парафіяни: Якщо ви бажаєте замовити Св. Літургію у 
ваших особистих потребах, будь ласка,зробіть це заздалегідь, по 
можливості три тижні наперед, щоб пізніше не було 
непорозуміння. Всім нам знані наших рідних ювілеї, дні народження 
або за покійних, винятком є нагла потреба. 
4. Дорогі Парафіяни: Багато з вас не маєте часу приходити на 
Біблійні читання по Понеділках. Наступна наука  читання Св. Письма 
та обговорювати життя Церкви відбудеться в неділю 20 – го березня, 
2022р. після Української Св. Літургії.  
5. Висловлюємо нашу щиру подяку: 
А.  всім тим Парохіянам, які після всіх Богослужень залишилися в 
храмі і поміняли всі обруси з нагоди Великого Посту, прибрали храм 
та привели все до порядку, щоб наш храм виглядав відповідно під 
час постних Богослуженнь. 
Б. всім нашим вірянам, які минулого тижня у такий важкий час для 
нашого Українського народу добровільно багато чого посприяли і 
виконанали необхідних роботи при нашій Царкві, щоб допомогти у 
можливості наших страждаючих братів в Україні від війни.   
Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів і жертводавців, та  
винагородить сторицею. 
6. Заплановані події при нашій парафії: 
А. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться  
в неділю 20 – го березня 2022 р.Б. 
Б. Наступна Св. Літургія за померлих служитиметься в суботу 14-го  
травня, 2022р. о 5-й год. вечора. 
В. Планується виготовлення вареників на 24 – те березня при 
умові, якщо буде замовлено 100 дозин і більше. 
7. Дорогі Парохіяни: Потрібна ваша допомога у сприянні розвитку 
життя нашого храму. Всі ми палимо свічки у храмі, чи хтось бажає 
добровільно брати участь щотижнево змінювати свічки, 
приготовляти пісок, дивитись чи запальнички в доброму стані. 
Потрібно допомогти у придбані піску, свічок і повідомляти 
священика, які свічки заздалегідь потрібно замовити. Щиро дякуємо 
за увагу.  

8. Дорогі Парохіяни, якщо ви бажаєте отримувати церковний вісник  
електронною поштою, тоді просимо вас надати нам вашу електронну 

пошту. 
9. Благословення Ікон: Заохочуємо вас, дорогі у Христі, принести до 
церкви в наступну неділю 13 березня – ікони, для традиційного 
благословення в Першу Неділю Великого Посту. 
======================================================= 

Дорогі парафіяни: Ми потребуємо відремонтувати деякі речі: всі ми 
бачимо, що потрібно встановити нову дерев’яну підлогу як у храмі, так і 
в залі. Щоб завершити цей план – потрібно приблизно 60 тис. дол. 
Всього зібрано - 100 дол. Щоб ми могли розпочати роботу - нам 
потрібно зібрати 75 відсотків від загальної вартості проекту, і тоді 
можемо надіятись на початок роботи.  
 

Пригадуємо про Молитву: Пам`ятаймо, що Господь Бог нас сотворив, щоб ми любили Його, поважали і служили йому. 
Мудрість породжує любов. Ми не можемо любити Бога, якщо не звертаємось до Нього у молитві. Але через щиру молитву  ми 
отримуємо ласку Божу, яка провадить нас до пізнання  Бога, і так ми заслуговуємо на Його ласки і любов до нас. Всі ми 
запрошені кожного дня на молитву о 9-ій год. вечора. Надіємось, що хоча б одна Родина на день візьме участь у  молитві, щоб 
бути ближче до Бога не тільки у Неділі і свята, але і в будні дні. 
 

До вашої уваги: Молитва за Україну, за Мир і Спокій! 

Отче наш! ..........Молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної 
родини України. Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і 
свобод кожного, не розпалюючи непремиренності. Царю Небесний!..... 

Увага: Наше покликання... Я визнаю, що монаший чин є високий, 
визначний і ангельський, чистий від усякого гріха, внаслідок 
досконалого життя. Очевидно, що це життя треба вести згідно із 
засадами аскетичних наук божественного і великого Василія, і не 
тільки наполовину, як це роблять деякі, що одне вибирають, а інше 
відкидають.” (св. Теодор Студит, Заповіт преподобного Теодора). "Кожний нехай 
зостанеться в тому стані, в якім Бог його покликав» (1Кр.7, 20). 
Покликання... Який же великий зміст вкладено у це непросте слово. 
Кожна мудра людина прагне в житті визначитись назавше у своєму 
виборі, зустрітись не на мить зі щастям, світитися долі. Вибір 
конкретного стану - чи не постійно актуальне питання, котре не раз 
досить важко вирішити без особливої допомоги Всевишнього. Тільки Він 
як всемогутній огортає наше земне буття: минуле, теперішнє і майбутнє. 
Лиш Його треба нам просити з твердою вірою показати саме ту дорогу, 
котрою маємо йти до мети... Повіривши у правдивість небесної 
щасливості, зможемо зазнати духовної радості вже тут. А що може бути 
від цього головніше?.. Та тільки вірмо, вірмо і знову вірмо!!! Життя іноді 
зав'язує хитро-мудрі вузли на нитці нашої долі, однак ми не самі - з нами 
Господь Бог, Рятівник людини. І Він радо допомагає охочим вибратись 
на волю з в'язниці тривог, розчарувань, прерізних бід... «Виняткова доля 
людини, - як стверджує Ралф Уолдо Емерсон, - народитися для якоїсь 
справи, яка дасть можливість скористатися своїми здібностями і 
щастям...» . З погляду морального богослов'я, єдине справжнє 
покликання людини - це повністю реалізувати власну особистість, своє 
Боже синівство на службу братів, тобто суспільного колективу. Як 
дізнаємось, вже раніш професія означала загально людське існування, 
котре присвячене особливій меті і, як правило, на ціле життя. Та 
професії змінюються. Це стало помітним, особливо зі зростом 
безробіття. У наш час, між іншим, покликання стало охоплювати теми 
«професії» й «кар'єри», всередині котрих людська істота, що перебуває 
в нестримному пошуку, стремить до самоутвердження. І як нам, хитким 
створінням, потрібно повестися - не заблукати в цій круговерті, не 
загубитись надовго в таємничих лабіринтах власної долі?  
Спробуємо над цією дійсністю якось замислитись. Ми всі без винятку 
покликані насамперед до життя, до життя з небесним Творцем, до 
співпраці з Божою ласкою. Покликані до різноманітних занять. А в цьому 
житті наче на довгій ниві... Як уже відомо, існують на білому світі три таких 

життєвих стани: подружній, вільний і чернечий. Подружній стан установив сам 
Господь з метою продовження людського роду. Тож від нього й розгалужуються 
інші два стани. Покликання до батьківства не означає лишень мати дітей, це 

швидше є виконання функцій батька і матері........... 
 

Увага: При вході до однієї церкви знаходить таблиця, на якій написано, як 
прославляти Бога в церкві: Будь мовчазним. Будь задуманим. Будь побожним, 



бо це Дім Господній. Перед відправою промовляй до Бога. Під час відправи хай Бог промовляє до тебе. Після відправи розмовляйте між собою....... 

Третя Сторінка                                   Українська Католицька Церква Св. Родини                          м. Лінденгурст, НЙ 11757
 

 

................. Про задушні дні                                                                                         
1. Субота — день молитви за померлих                                                           
У нашому церковному календарі не тільки кожний день у році 
присвячений якомусь празнику чи святому, але й кожний день тижня 
має свого покровителя. У понеділок свята Церква почитає ангельські 
хори, які в небі посідають перше місце після Пресвятої Богородиці. 
Вівторок присвячений святому Йоанові Хрестителеві, бо він є 
символом усіх пророків. У середу пригадуємо зраду Ісуса Христа і 
початок Його страстей та віддаємо честь Животворящому хресту, на 
якому помер наш Спаситель. У четвер почитаємо святих апостолів і 
святого о. Миколая. У п’ятницю віддаємо поклін Христовим мукам і 
його смерти на хресті. У суботу Господь Бог відпочивав після 
створення світу, і в суботу Ісус Христос спочив у гробі, спасши 
людський рід; отже, субота стала символом вічного спочинку і щастя 
в Бозі. Тому Церква присвятила суботу Всім святим, що відійшли до 
вічности, але ще не ввійшли у вічний і блаженний відпочинок зі 
святими в небі. Богородиця не має окремого дня в тижні, тому що 
кожного дня тижня Церква величає її у своїх богослуженнях. Три дні в 
тижні (середа, п’ятниця і неділя) по-особливому прославляють 
Пречисту Діву Марію у зв’язку з муками, смертю і воскресенням Ісуса 
Христа, у чому вона брала активну участь.                                                                               
2. М’ясопусна субота                                                                          
Крім згадування про померлих у кожну суботу тижня, маємо ще в 
нашому церковному році деякі суботи, церковні богослужби яких 
уповні присвячені молитвам і поминанню померлих. Ті суботи звемо 
задушними, або поминальними. До них належить субота перед 
М’ясопусною неділею, друга, третя і четверта субота Великого посту 
та перед Зеленими святами. М’ясопусна неділя згадує день 
Страшного Суду. І тому в суботу перед тим молимося "за всіх від віків 
померлих християн”, себто за всіх тих, які коли-небудь і де-небудь 
померли або згинули, про кого, може, ніхто ніколи не молиться, щоб 
усі вони могли стати на Страшному Суді по правиці вічного Судді.                                                                                   
3. Друга, третя і четверта суботи Великого посту                     
Великий піст — це не тільки час посту й покути, але й молитов за 
померлих. З цією метою виділено три суботи в пості. У часі Великого 
посту свята Літургія правиться тільки в суботу й неділю, а в инші дні 
правиться Літургія Передосвячених Дарів. Щоб померлі не 
залишилися без ласк і заслуг святої Літургії, то суботу в пості 
призначено на осібне поминання померлих.     
 

Неділя сиропусна 
 

 
 

     “Бо де твій скарб, там буде і твоє серце!” (Mт. 6,21). 
      Від завтрашнього дня перед нами, християнами, відчиняються 
двері Святого Великого Посту. Цей Піст пригадує нам про перебу-
вання Ісуса Христа у пустелі. Він заохочує нас йти дорогою, якою 
колись йшов наш Спаситель під святий Хрест, на гору Голгофу, де 

звершувалося наше спасіння...Святий Великий Піст — це дуже 
важливий час для всіх християн і вимагає переміни нашого буденного 
життя. Тому святий Апостол Павло у сьогоднішньому 
Апостольському посланні до римлян промовляє до всіх нас такі 
слова: “Браття, сьогодні нам ближче спасіння. Ніч проминула, а день 
наблизився, відкиньмо діла темряви і зодягнімося у зброю світла”... У 
цьому важливому часі має щезнути із наших сердець гнів і ненависть, 
бо “якщо не відпустите гріхів своїм ближнім, то Бог не відпустить 
гріхів ваших” (Мт. 6, 15). У сьогоднішньому Святому Євангелії 
Спаситель дає нам вказівки, як ми маємо поводитися у час Святого 
Посту: “Коли постите, не будьте, як лицеміри, які бажають показати 
себе праведними перед людьми і роблять сумними свої обличчя... 
Ти, якщо постиш, умий лице своє і намасти свою голову, і зберігай 
Піст не для людей, а для Бога”. Господь Бог побачить Піст твого 
серця і душі і заплатить тобі явно...Святому Євангелії читаємо, що 
злий дух тричі спокушав Ісуса пустелі скарбами цього світу. Ісус 
Христос відкинув ці спокуси рішучим словом: “Геть від Мене, сатано!”  
 Злий дух є батьком неправди, він позбавив щастя Адама і Єву та 
увесь людський рід. І сьогодні злий дух воює у світі неправдою та 
обманом... Погляньмо на людське життя. Як близько тут життя і 
смерть. У той час, коли під звуки чарівних музик радіють сотні людей, 
тисячі плачуть у страшних болях у лікарнях та інших місцях. Що ж є 
причиною такого негармонійного життя у світі? Боже, чи недобре 
зерно Ти посіяв? Звідкіля взявся бур’ян? Відповідь маємо у святому 
Євангелії: “Це зробив ворог!” А той ворог — це диявол. Святий Іван 
Богослов пише ось як: “Горе землі і морю, бо злий дух зійшов до вас 
із великим гнівом”. Яка ж мета цієї боротьби? Злий дух хоче, щоб 
якнайбільше відірвати людей від Бога, він уживає різних способів, 
спокус, заманює людей скарбами цього світу, які є плинними і ніколи 
не заспокоять людського серця, а кінець їх - смерть і сира могила на 
цьому світі та вічне прокляття на іншому. Під час Святого Великого 
Посту Ісус Христос устами Святої Церкви буде промовляти до всіх 
нас: “Не шукайте скарбів на землі, а шукайте скарбів на Небі!”, “Бо не 
кожний, хто говорить: Господи, Господи! — увійде до Божого 
Царства; тільки той увійде, що виконує волю Отця, що на Небі” (Мт. 7, 21).  
 

Початок Великого посту! 
Дивно, скаже багато людей, чому ж радіти? А хіба ж не є щастям те, 
що під час Великого посту в людини з’являється можливість 
очиститись від скверни та своїх гріхів. Бо саме в ці 7 тижнів наступає 
духовна весна, під час якої в людини наступає можливість 
подивитись на себе із середини. За рік кожна людина настільки 
нагрішила, що це найкращий період щоб усвідомити свої гріхи і 
отримати прощу в Бога через сповідь. Переважна більшість 
християн, яким достатньо сповідатись раз на рік, роблять це під час 
Великого посту. Важливо усвідомити, що сповідь у гріхах це не 
просто формальне вибачення перед Богом (за посередництвом 
священика), а повне їх усвідомлення, та розуміння того, що за 
свідоме повторення цих гріхів покарання буде більш суворим ніж до 
сповіді. Також не треба забувати про те, що піст – це ні в якому разі 
не утримання від їжі, або просто дієта. Будь яке тілесне утримання 
без утримання духовного не має нічого спільного з релігією. Головна 
задача людини за ці сим тижнів усвідомити всю сутність свого 
гріховного життя, гріховного світу який нас оточує і спробувати 
максимально очистись. Не варто обмежувати себе в піст в їжі, якщо 
це при цьому призведе до занедужання або злоби. Краще з’їсти щось 
і не злобитись, ніж формально в мозку залишити галочку «я 
протримався» і при цьому кидаєшся на людей, різко відповідаєш. Те 
саме можна сказати і про здоров’я. Христос із радістю приймає наші 
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жертви, але не варто себе виснажувати до втрати свідомості та 
запаморочення.  Починаючим не варто одразу відмовлятись і від 
м’яса, і яєць, і молочного, і риби. Можливо, варто бути більш 
утриманим під час першого та останнього тижню Великого посту, а з 
роками потрошку зменшувати свій раціон в піст. Багато людей 
помилково вважають, що якщо не дотримуватись всіх канонів посту, 
то це в благо. Треба мати золоту середину в утриманні, і не 
намагатись із перших свої спроб постити за чернечими канонами. 
Важливо «не їсти один одного»! Не варто забувати і про те, що на 
свята Благовіщення, Вхід Господній у Єрусалим та Лазареву суботу 
дозволяється їсти рибу.  Ну і головне – простити провини винуватцям 
нашим. Бо без прощі посту не буває. Заради прощі в багатьох 
церквах звершується чин прощення, що буває раз на рік. Чин 
прощення, як правило, відбувається ввечері на Сирну неділю (або як 
її ще називають Прощену неділю). Священики та парафіяни просять 
один в одного вибачення (прощення) і вступають в піст із чистими 
думками та чистою душею. Чин прощення бере початок в Єгипті. 
Священики залишали храм на час посту і повертались лише на 
Пасху. Фактично, піст починається не в перший понеділок Великої 
седмиці, а ввечері Сирної (Прощеної) неділі, одразу після чину 
прощення. Для тих, хто має можливість ходити до храму ввечері з 
понеділка до четверга, нагадаю, що у першу Седмицю Великого посту в 
більшості храмів читається великий покаянний канон святого Андрія 
Критського і на цих службах за можливості варто бути присутнім. 
 

Тижні Великого посту: Перший тиждень Великого посту 
відзначається особливою суворістю, а богослужіння - особливою 
тривалістю. В перші чотири дні (понеділок, вівторок, середу і четвер) 
на великому по-вечір'ї читається канон св. Андрія Критського з 
приспівами до стиха: "Помилуй мене, Боже, помилуй мене". У першу 
неділю Великого посту звершується так зване "Торжество 
православ'я", встановлене царицею Феодорою у 842 р. в пам'ять 
відновлення шанування св. ікон. У кінці літургії священнослужителі 
чинять молебний спів посередині храму перед іконами Спасителя і 
Божої Матері, молячись Господу про утвердження у вірі 
православних християн і про навернення на шлях істини усіх, хто 
відступився від Церкви. У Другу неділю Великого посту 
звершується пам'ять св. Григорія Палами, який жив у XIV ст. Згідно 
з православною вірою він навчав, що за подвиг посту і молитви 
Господь осяває віруючих благодатним Своїм світлом, яким сяяв 
Господь на Фаворі. З тієї причини, що св. Григорій розкрив учення про 
силу посту та молитви, й установлено святкувати його пам'ять у 
другу неділю Великого посту.  У третю неділю Великого посту за 
всенічною виноситься після великого славослів'я св. хрест і 
ставиться на тетрапод для поклоніння віруючим. При поклонінні 
хресту Церква співає: "Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і 
святе воскресіння Твоє славимо". Ця пісня співається і на літургії 
замість "Трисвятого". Церква виставляє в середині Чотиридесятниці 
віруючим хрест для того, щоби нам пригадував про страждання і 
смерть Господні надихнути та зміцнити тих, хто поститься, на 
продовження подвигу посту. Св. хрест залишається для поклоніння 
впродовж тижня, до п'ятниці, коли він після часів, перед літургією 
вноситься назад у вівтар. Тому третя неділя і четвертий тиждень 
Великого посту називаються хрестопоклонними. У четверту 
неділю святкується пам'ять святого Іоана Ліствичника, який 
написав твір, де показав сходинки добрих діянь (у вигляді східців, або 
ліствиці), які ведуть нас до Престолу Божого. У четвер на п'ятому 
тижні відбувається так зване "стояння св. Марії Єгипетської". 
Життя св. Марії Єгипетської, раніше великої грішниці, повинно 
служити для всіх прикладом істинного покаяння і переконати всіх у 
невимовному милосерді Божому. На ранній у цей день читаються 
житіє св. Марії Єгипетської і канон св. Андрія Критського, той самий, 
який читається у перші чотири дні Великого посту. В суботу на 

п'ятому тижні звершується "Похвала Пресвятій Богородиці". 
Читається урочистий акафіст Богородиці. Ця служба встановлена у 
Греції в подяку Богородиці за неодноразове визволення Нею 
Царгорода від ворогів. У нас акафіст "Похвала Богородиці" читається 
для зміцнення у віруючих надії на небесну Заступницю, Яка, 

визволяючи від ворогів видимих, тим більш готова нам допомогти у 
боротьбі з ворогами невидимими. У п'яту неділю Великого 
посту звершується богослужіння в пам'ять преподобної Марії 
Єгипетської. Церква дає в особі Марії Єгипетської взірець 
справжнього покаяння і, для підбадьорення духовних подвижників, 
показує на ній приклад невимовного милосердя Божого до 
грішників, що каються. Шостий тиждень присвячений підготуванню 
тих, хто постить, до гідної зустрічі Господа з віттям чеснот і до 
згадувань страстей Господніх. У суботу на 6-му тижні на ранній і 
літургії згадується воскресення Ісусом Христом Лазаря. Цей 
день називається Лазаревою суботою. На ранній у цей день 
співаються воскресні тропарі після "Непорочних": "Благословен 
єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх...", а на літургії замість 
"Святий Боже..." співається: "Всі, що в Христа хрестилися, у 
Христа зодягнулися. Алилуя". Шоста неділя Великого посту є 
велике  свято, в яке згадується урочистий вхід Господній у 
Єрусалим на вільні страждання. Це свято інакше називається 
Вербною (Квітною) неділею. На всенічній після читання 
Євангелія не співається "Воскресіння Христове...", а читається 
безпосередньо 50-й псалом і освячуються  молитвою й 
окропленням св. води розбруньковане віття верби. Освячене віття 
роздається віруючим, з яким при запалених свічках вони стоять до 
кінця Літургії, знаменуючи перемогу життя над смертю 
(воскресіння). З вечірні у Вербну неділю відпуст починається 
словами: "Господь, що йде на вільні страждання ради нашого 
спасіння, Христос істинний Бог наш..."  
 

Увага!Увага! Приклад: Один молодець отримав від дуже побожної своєї 
матері малий хрестик на пам'ятку і повісив його над своїм ліжком. Одного разу, 
коли допустився тяжкого гріха, Ісус Христос заговорив із того хрестика до 
нього: "Ти грішиш, а Я так тяжко терплю для тебе!" Ці слова вразили його, 
мов грім, і осталися назавжди в його серці й пам'яті. Було це слово, як 
каже св. Павло: "Бо жива є мова Божа й сильна, і гостріша, ніж усякий 
обосічний меч, і проникає наскрізь аж до розділу душі й духа та голови і 
мозку, і судить думки і розуміння серця (Євр. 4, 12). Свій чудесний хре-
стик мав він завжди перед очима, і вдень і вночі цілував його, обливав 
слізьми, перепрошуючи Господа Ісуса за свої гріхи. 
 

Чому люди йдуть у секти?    Автор: о. Володимир Пенцак                                                     
Детальне вивчення доктрин деяких сект, що активно діють у 
світіі, дають право стверджувати, що не всі вони несуть людині 
звільнення від гріха та сподівання на зустріч з Богом. Методика 
вербування адептів, яку вони використовують, опирається на 
брехню та на маніпуляції свідомістю. Виникає питання: чому 
людина, яка є істотою релігійною, потребуючи віри більше, аніж 
знань, втрачає пильність та обирає секти, а не Церкву? 
Відповідь на це питання, напевно, не можна помістити в одну статтю, 
адже потрібно детально вивчати динаміку зростання популярності 
різних сект, потрібно досліджувати, яку методику агітації вони 
використовують, потрібно мати точну інформацію про те, які групи 
населення і з якою гамою житейських проблем опиняються в так 
званій «групі ризику», тобто опиняються в сектантських сітях. Це 
справді тривала дослідницька робота. Але спробуємо проаналізувати 
ті причини, які є на поверхні. 1. Секти спрощують бачення світу і 
дають прості відповіді на глобальні питання людського буття. 
Бачення світу в їхній інтерпретації є немовби чорно-біле. Усе, чого 
навчають вони, є непохитною правдою та світлом, а все інше - це зло 
та темрява. Таке формулювання питання приваблює людей, які звикли 
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поверхнево реагувати на різні життєві ситуації, не вдаючись до 
розпізнання в них Божої педагогіки та Божого промислу. До цієї категорії 
можна віднести тих осіб, які, зважаючи на психологічні властивості, не 
спроможні приймати відповідальні, продумані логічні рішення.................. 


