Парафіяльний Вісник
ОГОЛОШЕННЯ, ПОДІЇ, НОВИНИ

ВЕЛИКДЕНЬ – ПАСХА
Наша парафія запрошує парафіян та
гостей на святкування
Великодня за
юліанським календарем
•
Субота, 4 Травня о 4:00 год. веч. Свячення Пасок у шкільному залі
• Неділя, 5 Травня - ВЕЛИКДЕНЬ – 9:00
рано - Служба Божа (укр.) ( Після Літургії
свячення пасок на вулиці біля церкви.) Просимо кошики
у неділю не заносити до церкви а залишати у залі під
церквою.
ДЕНЬ МАТЕРІ
У Неділю 12 Травня 2013 ми будемо поминати на Літургії усіх
наших живих і померлих матерів. Якщо ви хочете щоб о.Іван
молилися за ваших матерів то у притворі до церкви на столі
лежать білі конверти. Візьміть цей конверт і на ньому, або
на листку паперу напишіть імя матері-матерів і дайте
конверт о. Івану. У Неділю 12 травня за померлих матерів, у
кінці Літургії буде відправлена Панахида. Список матерів і
жертводавців, буде опублікований в бюлетені.
МОЛЕБЕНЬ
Молебен до Марії, Мати Божої правитиметься щовівторка о 7
-ій год. вечора в місяці травні. Прийдіть і помоліться з нами!
РАДІСТЬ ВОСКРЕСІННЯ:
В традиції нашої Церкви клякання символізує покуту та
покаяння. Тому-то в часі посту ми багато клякали та били
поклони. Великдень – це час радості з воскреслим Ісусом,
тому Свята Церква учить нас не клякати у дні від Воскресіння
до Зіслання Святого Духа. ( 19 Травня)
Український Фестиваль
Після наради із парафіянами, ми вирішили що перший
український фестиваль у нашій парафії відбудеться у
Суботу, 22 червня 2013 року з 12 год. дня до 8 год. о.Іван
сподівається, що фестиваль проінформує про нашу парафію
осіб українського походження які живуть в околицях і які
про нас ніколи не чули, а також дасть нагоду американській
громаді пізнати хто ми є такі в цілому. Фестиваль буде
проходити на шкільній стоянці і в шкільному залі. Фестиваль
пропонуватиме традиційну українську їду/напитки, живу
музику, виступ танцювальних колективів, ігри для дітей,
лотерею 50/50, вироби продавців і багато ще чого. Всіх
запрошуємо, українців як також не-українців, щоб
познайомитися із нашою культурою і церквою.

ЦЕРКВА
Один чоловік щонеділі говорив своїй жінці: "Піди, жінко, до
церкви та помолися за нас обох".
Перед друзями хвалився: "Я не мушу ходити до церкви
щонеділі, бо моя жінка робить це за нас
обох".
Якось йому приснився сон: стоїть він
разом із жінкою перед райською брамою і
чекає, щоб їм відчинили і впустили їх
усередину.
Нарешті брама повільно відчинилася і
чоловік почув голос, звернений до жінки:
"Можеш увійти за вас обох!"
Жінка увійшла, брама одразу ж зачинилася.
Чоловікові стало так погано, що він одразу ж прокинувся...
Дружина з дива не могла вийти, коли наступної неділі,
збираючись до церкви на Службу Божу, вона побачила, що
чоловік уже чекає на неї:
"Сьогодні я піду до церкви разом з тобою".

Чого світ потребує найбільше?:
Трішки більше привітности,трішки менше
користолюбства
Трішки більше дарувати,трішки менше вимагати
Трішки більше посмішок,трішки менше гримас
Трішки більше "МИ",трішки менше "Я"
Трішки більше сміху,трішки менше плачу
Трішки більше квітів на дорозі життя,трішки
менше на гробах!

Запитання до о. Івана
• Що таке Молебен?
Молебен це не проста молитва, але це коротка служба, у
якій ми, звертаючись до Божої Матері, випрошуємо собі
помочі у різних потребах, чи просто звертаємо до Неї свої
молитви за подяку.
Допоможіть розібратися в ситуації. Знайома,
відкривши мій сімейний альбом, з жахом його
швидко закрила. Сказавши, що фотографії з
мертвими не повинні бути в одному альбомі з
живими. Що це вигадка чи доля правди в цьому
є?
Християни не повинні боятися зображень померлих.
Навпаки, як вчить нас Святе Письмо, ми маємо частіше
згадувати таке явище, як смерть: «…пам’ятай про смерть, і
ніколи не згрішиш» (Сир. 7, 39). Колись, та й у наш час, як
мені відомо, деякі люди заздалегідь замовляли собі
домовину і ставили її в своїй оселі на видному місці, щоб
труна своїм виглядом постійно нагадувала про неминуче.
Деякі християнські аскети навіть спали в труні. Дехто з них
навіть мав у своїй келії череп і кості когось із спочилих,
щоб не забути, якими й вони колись стануть. Тобто, у
християн відношення до смерті особливе. Варто зазначити,
що для християнина немає людей померлих. Для нас усі
живі, оскільки всі ми маємо душу. І коли згадуємо в своїх
молитвах імена померлих родичів, то духовно поєднуємося
з ними. Для християнина це властиво, адже духовний
зв’язок із нашими близькими — це прояв любові, до якої
нас закликає Господь.
Вам скажу, що мати таке відношення до фотографій чи
зображень померлих, яке має ваша знайома, — є
марновірство. Марновірство — це віра в те, що не
приносить користі, — марна віра. Якщо вона вірить в те, що
зображення померлих їй зашкодить, то, швидше за все, так
воно й буде. Що ж стосується вас, то ви можете самі обрати
— якою вірою керуватися у житті

•

Навіщо священики під час Утренні пасхального
богослужіння декілька разів переодягають ризи?
Зміна священицьких риз під час канону пасхальної утрені
символізує неодноразові явлення Воскреслого Спасителя
Своїм учням. У Своїй Божественній славі він змінився
настільки, що ані Марія Магдалина, яка першою побачила
Христа після Воскресіння, ані Лука і Клеопа, на шляху до
Емаусу, спочатку не впізнавали Іісуса. Також зміна риз
підкреслює велич свята та додає йому урочистості. До того
ж кожен колір церковних риз означає той чи інший типи
святості, і можна сказати, що зміна риз символізує те, що
вся Церква і земна, і небесна разом святкує своє головне
свято – Світле Христове Воскресіння – Пасху Господню.

•

Яка є символіка похоронного обряду, коли при
винесенні труни переходячи поріг дому, тричі
підносили і опускали її?
Описаний вами обряд символічно означає для нас сьогодні
духовне прощання померлого з рідною домівкою/церквою
(родиною/церковною спільнотою) в очікуванні спасенної
зустрічі зі всіма нами у блаженній вічності Небесного
Царства.

•

Підкажіть будь ласка, чому вечерю Ісуса з учнями
називають тайною?
Остання трапеза Господа з апостолами називається Тайною
Вечерею оскільки вона має пряме відношення до основних
таїнств
життя
Христового
(таїнства
воплочення
і
пасхального таїнства) та до центрального таїнства
літургійного життя Церкви - Святої Євхаристії, яку Господь
Ісус встановив якраз під час цієї святої трапези на спомин
про Себе і якої ми стаємо причасниками на кожній
Божественній Літургії.

•

Хочу запитати чи можна спалити посвячені ікони,
ви давали відповідь на подібні запитання, що
можна спалювати а якщо є скло то з ним що
робити
Якщо ікони є старовинні і мають мистецьку вартість, то
спалювати їх ні в якому разі не можна: варто такі ікони
віднести до храму, щоб священик передав їх до церковних
музеїв, або зберігати вдома як сімейну святиню. Тим
більше, якщо справді йдеться про ікони, написані на склі.
Якщо ж Ви маєте на увазі скло, яким покривали ікону
зверху, то його також не варто просто викидати. Краще

•

