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НЕДІЛЯ про Закхея
Тропар, глас 4: Світлую воскресення проповідь * від ангела взнавши, Господні учениці,
* і прадідне осудження відкинувши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася
смерть, воскрес Христос Бог, * даруючи світові велику милість.
Тропар, глас 1: Радуйся, благодатна Богородице Діво, * бо з Тебе засяло Сонце правди –
Христос Бог наш, * що просвічує тих, що в темряві. * Веселися й Ти, старче праведний,
* Ти прийняв в обійми визволителя душ наших, що дарує нам воскресення.
Слава: І нині: Кондак, глас 1: Утробу дівичу освятив Ти різдвом Твоїм * і руки
Симеонові благословив Ти, як годилось, * Ти випередив і нині спас нас, Христе Боже, *
але утихомир у брані люд Твій і укріпи народ, що його возлюбив Ти, * єдиний
Чоловіколюбче.
Прокімен: Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24).
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти дуже величній.
Апостол:	
  1	
  До	
  Тимотея	
  -‐	
  зач;	
  285,	
  4:9-‐15, Послання.	
  
Алилуя: Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і справедливости.
Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня (Пс. 44,8).
Замість Достойно, приспів: Богородице Діво, уповання християн, покрий, захорони і
спаси тих, що на Тебе уповають. І ірмос, глас 3: В законі тіні і писання образ бачимо,
вірні: кожний младенець мужеського полу, що отвирає утробу – святий Богу. Тому
первороджене Слово безначального Отця – Сина, що первородиться з матері, яка мужа
не знає, – величаємо.
Причасний, глас 4: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).
Алилуя, тричі
	
  

Глава УГКЦ: «Слухаючи
кандидатів у президенти,
спитаймо в них не про те,
що вони мають, а якими вони є»
Неділя, 27 січня 2019

У сьогоднішньому євангельському читанні ми
чуємо розповідь про зустріч Христа з багатим
чоловіком, який приходить до Христа з одним
питанням: «Учителю добрий, що маю робити,
щоб успадкувати життя вічне?» «Продай усе,
що маєш і йди за мною», – сказав Христос.
Відповідь Ісуса Христа, пояснює проповідник,
показує цілком іншу перспективу: щоб жити вповні – треба бути добрим, як Бог є добрий.
«Бути добрим як Бог, – сказав Предстоятель, – означає не просто імітувати виконання певних
приписів. Щоб бути подібним до Бога, треба давати, бо таким є наш Бог. Ми віримо в Бога,
який нічого не бере, а є джерелом всякого добра. Він дає все, що нам потрібно».
«Лише тоді, – переконує Глава Церкви, – коли ми даємо, – даємо те, ким ми є, усе, що маємо в
матеріальному видимому світі, лише тоді живемо на повну. І відчуваємо, що більше щастя
давати, аніж брати».
«Не мати, а бути – є рецептом щастя і способом жити вповні», – наголосив духовний лідер
українців.
Сьогоднішній світ, за словами проповідника, часто живе в ідолопоклонстві успіху. Треба бути
успішним за всяку ціну, навіть способом приниження чи знищення свого ближнього.
Переступити через усе, щоб зробити добру кар'єру.
«А щоб стати успішним політиком, слід переступити навіть через гідність людей, яких хочеться
перетворити на електорат, якими треба маніпулювати, щоб мати більше голосів, посісти краще
місце в парламенті чи ще в якомусь теплому кріслі. Але той, хто так чинить і так живе, уже
вмирає. І ніколи те, що він узяв у ближнього, не зробить його вповні людиною. Не дасть йому
ніколи життя, тим більше життя вічного», – переконує Глава Церкви.
Проповідник пригадав один з основних месиджів, які лишив нам Блаженніший Любомир, – бути
людиною. «Важливість бути, а не мати – є осердям християнської духовності. Бо найбільшим
скарбом для Бога є не те, що ми маємо як люди, а те, ким ми є. Мати скарб на небі – означає
стати кращою людиною», – просить замислитися проповідник.
Предстоятель УГКЦ вважає, що ці слова сьогодні є закликом до українського суспільства. Ми
вже відчуваємо, як в Україні почалася виборча кампанія. «Скільки сьогодні різних кандидатів, –
каже Блаженніший Святослав, – себе нам пропонують. Але слухаючи їх, спитаймо себе та їх не
про те, що вони мають, а якими вони є. Бо ми, як народ, як держава, станемо кращими, коли
збудуємо суспільство, в якому молодь не буде більше шукати повноти життя поза Україною, а
зможе жити вповні в себе вдома. Тоді, коли побачимо, що той спадок, який нам лишив наш
народ, наші батьки, полягає в єдиних Христових словах: «Іди за мною».
«Будь людиною, яка справді розуміє, що саме Бога треба ставити на перше місце, а тоді, як
каже приказка, усе стане, на своє місце», – побажав кожному Блаженніший Святослав.
Департамент інформації УГКЦ
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Середа, 5 лютого
Свята Літургі я
Субота, 9 лютого
4:00 рm Divine Liturgy, Hetmansky B. for bl. m. +Wolodymyr Hetmansky
Неділя, 10 лютого, Неділя про Митаря і Фарисея
10:00р. Свята Літургі я/ Divine Liturgy

Якщо	
  комусь	
  потрібна	
  душпастирська	
  опіка	
  вдома,	
  шпиталі	
  чи	
  в	
  будинках	
  
опіки,	
   прошу	
   повідомити	
   мене	
   особисто,	
   або	
   задзвонити	
   на	
   число	
  
телефону	
  подане	
  нижче	
  в	
  бюлетені.	
  
о.	
  Василь	
  Петрів.	
  
Divine Liturgy/Свята Літургія
Saturday/Субота
Sunday/Неділя
Weekdays/На тижні
Holy Days/Свята

4:00 pm (Eng.)
10:00 am (Ukr.)
9:00 am
10:00 am

Website: www.uccnp.com
Rectory: (941) 426-7931
Hall: (941) 423-2427
Pastor: Rev. Vasyl Petriv
Cell: (440) 292-7102
E-Mail: petrivv@yahoo.com
Rt. Rev. Mitrat Archpriest Wolodymyr
Woloszczuk-pastor emeritus (941) 493-7299
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A JOB WELL DONE

Proud Contractors
for the Parish’s
new Roof

1001 Corporate Avenue, Suite 105 • North Port, FL 34289
941-426-5241 • www.markkaufmanroofing.com

GOD BLESS
THE UNITED STATES
OF AMERICA

(941) 485-3777

Venice/Port Charlotte / Englewood

Bernard F. Walsh
Hablamos Español

Harbor

New Patient
Special
$59 Cleaning
Exam & X-ray

Support your North Port Community.
Make Quality Health Care Center
YOUR CHOICE for all your short
term rehabilitation and long term
care needs. We are a 5 star AHCA
rated facility right here in your
neighborhood! Come in for a tour
today! We are located off of Pan
American Blvd.

(941) 426-8411
6940 Outreach Way, North Port

International
Food

Family Dental
Dr. Greg Brandau D.D.S.

Dr.B has an old fashioned concern
and respect for his patients

1978 Tamiami Trail S, Unit 1 • Venice, FL 34293
Business (941) 234-9411

2762 Tamiami Trail • Port Charlotte

Toll Free: (800) 330-1320 • Fax (941) 485-8132

(941) 629-4804
We Treat our Patients Like Family!

Email: romalong@hotmail.com
RomaLong.net

CELL: (941) 321-0655
Home: (941) 426-5766

13201 Tamiami Trail,
North Port, FL 34287

Mira Babek

Contact Joe Sheehy to place an ad today!
jsheehy@4Lpi.com or (203) 231-0727

For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com

16-0046

