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Щиро вітаємо приятелів та гостей, які моляться сьогодні з нами, та сердечно запрошуємо на всі 
Богослуження у нашій Церкві. Це є Храм Божий для всіх, що входять до нього. Не залишаймо 
його не помолившись за себе самих, своїх ближніх, цю парафію та її священнослужителів.

КАЛЕНДАР
19 червня 11:00 Св. Літургія (Неділя 1-ша Всіх Святих. Прп. Віссаріона) Глас 8          
26 червня 11:00 Св. Літургія (Неділя 2-га Всіх Святих землі Української. 

Мц. Калини, Антоніни) Глас 1
3 липня 11:00 Св. Літургія (Неділя 3-тя Сщмч. Мефодія) Глас 2          
10 липня 11:00 Св. Літургія (Неділя 4-та Прп. Самсона і Серапіона) Глас 3

Обід після Літургії  
17 липня 11:00 Св. Літургія (Неділя 5-та Прп. Марти. Свт. Андрея Крит.) Глас 4  
24 липня 11:00 Св. Літургія (Неділя 6-та Рівноап. Кн. Ольги Київської) Глас 5  
31 липня 11:00 Св. Літургія (Неділя 7-ма Омеляна. Прп. Омеляна і Памви) Глас 6  
СВЯТА: 2 червня-Четвер ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ. 3 червня-П’ятниця † Рівноап. Константина і Єлени. 
13 червня-Понеділок Святого Духа. 18 червня-Субота Кн. Ігоря Чернігівського. 7 липня-Четвер Різдвво Іоанна 
Хрестителя. Прп. Іова і Феодосія Манявських., 12 липня- Вівторок Св. Ап. Петра і Павла., 
28 липня-Четвер † Св. Кн. Володимира Великого

ЗНАЙДІТЬ НАШУ ЦЕРКВУ В ІНТЕРНЕТІ
Недавно запрацював оновлений 
сайт нашої церкви. Його можна 
знайти за адресою: 
www.htuocs.weebly.com

Ми також є в мережі Facebook, 
не забудьте добавити собі в друзі! 
Просто шукайте Ukrainian 
Orthodox Church Seattle.

ЧИ ПОТРІБНО ВХОДИТИ У ХРАМ БОЖИЙ?
Дехто каже:  «Головне мати Бога в серці, вірити 
в душі». І правильно каже! Без віри в Бога важко 
жити,  ба, навіть неможливо. І Бог має бути в 
душі завжди. Цим думкам не заперечиш. Проте є 
відчуття, що щось не до кінця сказано.
 
Жити самому є можливо, основне їсти і хотіти 
жити – і все?
історія не раз нам показувала приклади людей, котрі 
були змушені жити окремо від всіх. Ці приклади нам 
показують, яке було у них велике бажання віднайти 
іншу людину. Не даремно найбільшим покарання 
для людини є відлучення від усіх – тюрма.

Звичайно, ми часто нарікаємо на спільне життя, але поряд із цим розуміємо, що жити окремо від 
усіх це просто самознищення.

Саме тому для нас, людей, жити серед інших – це просто необхідність. Хто себе ізолює, той 
відчуває полегшення на початках, але з часом розуміє, як багато він втратив.

Молитись самому легше, але ризиковано… 
У кожного є свій характер і свої уподобання. Це робить нас особливими, але це дуже 
часто стає причиною непорозумінь. Найгірше тоді, коли кожен свої переконання вважає 
найправильнішими. Така гордість відштовхує людей, віддаляє одного від іншого. Гордий часто 
може сказати, що мені легше молитись самому, бо буде саме так, як я цього хочу і ніхто не 
буде мені заважати. Подібне переконання виникає щодо віри. Вірю так як я вважаю і ніхто не 
має права мені накидати своїх думок. Ось так людина поступово стає центром всього. Іншими 
словами сказати – стає замкнутою в собі і своїх переконаннях та потребах.

Біда в тому, що з часом вона зазнає розчарування. І цей розпач походить від простого: життя 
набридає. Не секрет, що життя прекрасне тим, що воно різнобарвне. А цю різнобарвність можна 
знайти тільки в інших. Для цього потрібно вийти із свого замкнутого кола гордості і піти на 
зустріч іншому.

А ще одне, ті, що оминають церковну спільноту, мають дивні релігійні переконання, які 
знаходяться між двома крайнощами – фанатизмом і поверховістю. Не дивно, що монахи (означає 
«один») живуть у спільноті, тобто їдять, моляться разом.

Спасибі
Сьогодні, у цей пам’ятний день, хочу подякувати всім, котрі живуть у церковній спільноті і 
творять цю прекрасну різнобарвність за задумом Бога. Спасибі тим, котрі показують іншим 
шлях до храму, щоб і вони прикрасили нашу громаду талантами Божими і спільною молитвою.

Так і є, чим нас більше тим, сильніше наша молитва.

Бо де двоє чи троє зібрані в ім’я Ісуса, там і він серед них, і молитва їхня буде вислухана, і буде 
дано їм за проханням їхнім. (Мт 18, 20)



ЗІШЕСТЯ СВЯТОГО ДУХA - П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ
Після великого свята Великодня віруючі християни святкують 
зішестя Святого Духа - П’ятидесятниця. У народі це свято 
називають ще як Трійця або Тройця. Як говорить церковне 
учення - Бог існує в трьох іпостасях, в трьох особах Святої 
Трійці: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. П’ятидесятниця 
відноситься до категорії двунадесятих перехідних свят.

На свято П’ятидесятниці всі апостоли були разом. Раптово 
зробився шум з неба, як би від сильного вітру, що несе, і 
наповнив весь будинок, в якому вони знаходилися. Тут же 
з’явилися їм мови, що розділялися, як би вогненні, і почили 
поодинці на кожному з апостолів. Тоді всі вони наповнилися 
Святого Духа і почали говорити на різних, не знайомих їм 
раніше мовах. У той час в Єрусалимі знаходилося багато 
побожних людей з інших країн. Почувши шум, народ зібрався 
удома, в якому були апостоли, і прийшов в сум’ятті.

Люди питали у один одного: «Що ці говорять чи не всі 
галілеяни? Як же ми чуємо кожну власну мову, в якій  
народилися? Що це означає?» Тоді Петро став перед 
народом і сказав: «Мужі Ізраїльські! Ісуса Назорея, чоловіка 
засвідченого вам від Бога чудесами і знаменнями, які Бог 
створив через Нього серед вас, як і самі знаєте, Цього, прикувавши руками беззаконних, ви 
убили. Але Бог воскресив Його, чому всі ми свідки. Отже, Він був вознесений правицею Божею 
і прийнявши від Батька обіцяння Святого Духа, вилив те що нині ви бачите і чуєте. Отже, твердо 
знай весь будинок Ізраїлів, що Бог зробив Господом і Христом цього Ісуса, якого ви розіпнули».
Люди питали у Петра і інших апостолів: «Що нам робити, мужі-братія?» Петро відповів: 
«Покайтеся, і та хреститься кожний з вас в ім’я Ісуса Христа для прощення гріхів- і отримаєте 
дар Святого Духа». Вислухавши ці слова Петра, які були першою апостольською проповіддю, 
багато людей вирішили негайно прийняти хрещення, і цього дня було хрещено близько трьох 
тисяч чоловік. І з цього дня число віруючих в Христа стало швидко збільшуватися (Діяння 
Святих Апостолів, гл. 1, 2).

Саме цього дня, Бог показав людині той шлях, по якому вона повинна йти. Бог відкрив людям 
свій задум про людину і відкрив свої заповіді. П’ятидесятниця - це свято природи, свято радісного 
майбутнього, і те, що трапилося цього дня, говорить про світ Божий і про розкриття волі Божої, 
про людину. Перемога добра над злом. Зішестя Святого Духа на трьох учнів Христа знаменує 
день затвердження Церкви Христа. Тут, віруюча людина досягає для себе початок своєї святості і 
благочестя, людина входить в спілкування з Богом для, даною Їм, вічному життю.

В церковному календарі за П’ятидесятницею йде день Святого Духа. Це свято для шанування і 
прославляння Святого Духа і називається - свято зішестя Святого Духа. Свято зішестя Святого 
Духа наголошується разом з Святою Трійцею, оскільки в пришесті Духа до людей виявляється 
повнота Божества.

В народі свято Трійці, або П’ятидесятниці, співпадає з святом слов’янських народів - Семік, який 
майже повністю був однаковий з Трійцею, як по термінах святкування, так і по особливостях. 

Семік був одним з найвеселіших і радісніших літніх свят. Це свято відає про перехід весни на літо 
із землеробського боку. Стародавня назва свята Семік йде тому, що він доводиться на сьомий 
тиждень по Великодню. Цього дня, місцеві дівчата, зібравшись натовпом, йдуть в ліс або на берег 
річки і влаштовують танці, грають в ігри, співають пісні, плетуть вінки. Потім ці вінки кидають у 
воду, і дивилися, що відбудеться з вінком і у результаті так вони ворожили про свою долю.

Кожен будинок прикрашався березовими вітками, а підлога обкладалася свіжоскошеною 
травою. Також, в П’ятидесятницю, храми і удома прикрашають вітками берези, квітами і 
травою. Приходивши цього дня в церкву, християни приносять з собою трави і квіти для 
освячення на службі, після відносять їх додому і зберігають їх цілий рік, оскільки вважається, 
що ці трави і квіти оберігають від хвороб. Ще, в Семік, був обряд такий: молоді дівчата 
приносили на місце гулянь молоду берізку з лісу, і прикрашали її красивими стрічками і квітами. 
І під цією берізкою дівчини розкладали бенкет, що складається з пирога, яєць і водили хороводи 
з піснями.

Інший обряд в Трійцю, говорить про шанування мертвих, прабатьків, їх вшановування. 
Вважалося, якщо померлі і прабатьки відносяться до вас добре і у них до вас хороше 
розташування, то вважалося, що і урожай, і здоров’я буде хорошим. Для цього люди відвідували 
цього дня могили померлих близьких, приносили з собою пригощання, прикрашали могили 
квітами і березовими вітками, і говорили про покійних. Далі пригощалися принесеним і тим 
самим, запрошували дорогих їм близьких померлих.

А ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ТВОЯ ОСОБИСТА ЗУСТРІЧ 
З БОГОМ?

Кожного разу, коли ми читали цікаву історію, можливо у нас викликало подив про мудрість у 
простоті. Це були історії інших людей. Зараз запрошую подумати про особисту зустріч з Богом, 
про твою зустріч з Богом і це буде також цікава історія.

Вона може починатися так:
Господи, коли прокинувся, то розпочав день і цим відповів на Твій заклик до життя: «Так».
Коли побачив, що хтось потребує допомоги, то допоміг і цим знову відповів: «Так» на Твій 
заклик – люби ближнього.
Коли згадав про своїх рідних, то помолився за них і також дав їм звістку про себе, і цим відповів 
на Твій заклик до єдності сім’ї: «Так».
Коли прийшов час споживати їжу, то поблагодарив Тебе, визнаючи Тебе своїм добрим Богом, 
дателем поживи духовної і тілесної.

А тепер, коли Ти промовиш до мене:”Прийди до мене і з’єднайся зі мною у причасті”- що 
відповім я? Яку ще причину знайду, щоб не поєднатися з Тобою?
У минулих днях не все вдалось, як хотілось,.... за це прошу прощення.
У кожному разі Тобі дивуюсь, дивуюсь Твоїй терпеливості чекати на мене ... на моє «Так». 


