
 
Христос	раждається!																				Славімо	Його!	

29.1.2017	
Неділя	Закхея‐Sunday	of	Zacchaeus	

I	Timothy	4:9‐15;	Lk.	19:1‐10	
Сhrist	is	born!	 Let	us	glorify	Him!	

 
Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
НИНІ: панахида +Вікторія Дудка 
 30.1.2017 (Monday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy; +Емілія Звоздяк  
 31.1.2017 (Tuesday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
 1.2.2017 (Wednesday) 1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
 3.2.2017 (Friday) 7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 
 В слідуючу неділю (5-го) засідання парафіяльного ЛУКЖК.  
 Next Sunday (5th) a meeting of our parish UCWLC. 

SUNDAY OF ZACCHAEUS 

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 

Happy Birthday!                         Многая літа ! 
Вітаємо парафіян котрі цього тиждня відзначують день народження. Greetings and best wishes to all 
our parishioners who celebrate their birthday this week: Andrew Pankiw (1st), and Andrzej Kocan (5th). 

Щире спасибі всім жертводавцям. 
Jan. 22, 2017:  Regular: $717. Initial offering: $300 Theophany (19.1.): 
$245. 

Thank you to all our kind donors!  

Що	відбувається	на	Службі	Божі?	
Інколи буває, прийдеш на Службу Божу. У церкві стоять двісті людей, священик співає свої 
“партії”, хор – свої, поодинокі парохіяни підмугикують, інші – мовчать, адже хор так гарно 
співає. . . Бабця справа молиться на вервиці, більи сповідальниці сперечаються, хто останній у 
черзі, а священик уже півгодини намагається сказати проповідь. Тут точно відбувається якесь 
таїнство, але яке? Хочеться руху, але навколо – опущені голови. І що я тут роблю? Якщо ви 
часом переживаєте подібне – ви не одні. Тому ми вирішили поговорити з Максимом Тимо, 
літургістом, богословом, викладачем УКУ, про те, навіщо ходити до храму на Літургію, і що на 
ній відбувається. 
Було б добре, щоб напочатку Ти загалом пояснив, що таке Божественна Літургія. 
- Є дуже багато розмов на тему, Літургії, але переважно вони “крутяться” навколо думки, що ми маємо 
брати участь у Службі Божій, що вона дуже важлива,  що Літургія – це щось само собою зрозуміле. Я 
це постійно чую як у богословських колах, так і в храмах. Парадокс у тому,  що коли часто говорять 
про найважливіші речі – люди втрачають їх розуміння. От як багато сказано про любов,  співаємо про 
неї, але періодично постає велика проблема – пояснити, в чому ж та любов полягає. Щось подібне є з 
Літургією – найбільша проблема, пов’язана з нею в УГКЦ, а можливо й у християнській свідомості 
загалом, полягає не у сфері практики – бо на Службу Божу багато людей ходить, а у сфері 
усвідомлення – що таке Літургія? 
   Перша річ, яку треба зробити для того, щоб щось змінити, це “вивести” Божественну Літургію з 
категорії обов’язку. Нам просто необхідно відродити раньохристиянську свідомість, коли Літурія 
була не обов’язком, а життєвою необхідністю християнської спільноти, коли Літургія була 
джерелом життя спільноти. 
  Я не хочу сказати, що був час, коли Літургія була ідеальна, а зараз от – проблемна. Але це історичний 
факт, що, починаючи з 4-го століття, коли християнство стало офіційною релігією Римської імперії, 
щось дуже серйозне міняється в ментальності сприйняття Літургії – перехід від життєвої необхідності 
до обов’язку. І, я б сказав, що ця ментальність діє до сьогодні. Очевидно, Церква, впроваджуючи 
обов’язок, хотіла зробити якнайкраще – щоб охрещені брали участь у життєво необхідному для них 
дійстві, навіть коли самі цієї необхідності не відчувають. Але через категорію обов’язку багато чого 
деформувалося.  
  ЯКЩО Б ОПИСАТИ ЛІТУРГІЮ ОДНИМ СЛОВОМ, Я БИ СКАЗАВ, ЩО ЛІТУРГІЯ – ЦЕ 
СВЯТКУВАННЯ. Святкування найважливішого для християн – їхнього життя в Бозі, святкування 
спасіння, яке дарує Христос, усього того, що ми маємо, що отримали як дар. І має бути якийсь обряд, 
який би допомагав це усвідомлювати та переживати наново. 

Далі буде 

Zacchaeus	was	a	sinner,	a	tax	collector,	and	an	outcast.	He	was	the	person	
we	don’t	want	to	have	anything	to	do	with.	Yet,	he	is	the	person	that	Christ	
sees	and	wants	to	visit!		
We	begin	our	preparation	for	Great	Lent	with	this	wonderful	story.	Christ	
visits	the	home	of	Zacchaeus	not	because	Zacchaeus	or	we	are	deserving,	
but	rather	because	God	desires	to	be	with	us,	to	share	our	lives.	What	a	
beautiful	way	to	start	preparing	for	Great	Lent.	We	are	invited	to	
recognize	and	respond	to	an	incredible	invitation.	Christ	says	to	each	of	us:	
can	I	come	and	be	with	you?	

НАВІЩО	ХОДИТИ	ДО	ЦЕРКВИ?	
В	наступних	тижднях	звертаємо	увагу	на	значіння	
Святої	Літургії.	В	бюлетені	будемо	друкувати	статті	
з	журналу	КАНА	(грудень,	2016)	котрі	обговорюють	
це	питання	з	різних	перспектив.	Мабуть	і	у	Вас	
виринуть	питання;	прошу	переслати	е‐почтою	і	
будемо	старатися	на	них	відповісти.	

ЩИРО	ДЯКУЄМО!	 	 	 	 		 	 	 								THANK	YOU!	
Щиро	дякуємо	всім	котрі	допомогли	в	успішному	переведенню		

парафіяльної	кутті	і	маланки.	
Thank	you	to	all	who	helped	make	the	Parish	Kutya	and	Malanka	terrific	events.	

	


