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Воістину Воскрес!

Дорогі в Христі браття і сестри!
У Пасхальній Утрені співаємо такі величні слова:
«Воскресіння день! Просвітімся торжеством, і
одні одних обнімімо, та скажімо: Браття! І тим,
що ненавидять нас, простім усе з Воскресінням, і
так усі заспіваймо: Христос Воскрес!».
Цими словами щиро вітаю Вас зі святом
Воскресіння Христового. Бажаю кожному із Вас
безмежної радості, адже Христос Воскрес. Хай Ісус
Воскреслий зміцнює нашу віру, наповняє наші серця
милосердям та добром.
Бажаю усім Вам в ці благословенні дні Воскресіння Господнього, смачного
свяченого яйця та світлої пасхальної радості!
о. Олег Поп’юк

10 біблійних попереджень,
які потрібно перестати ігнорувати прямо зараз!
Як часто ви звертаєтеся до Біблії у важкий момент?
А адже в цій книзі зібрана вся мудрість світу. Завдяки їй можна
уникнути стресу, який супроводжує кожну сучасну людину, знайти гармонію
в житті і налагодити відносини з людьми.
Ось 10 біблійних попереджень, до яких потрібно прислухатися
кожному з нас:
1. Не лінуйтеся.
Лінь – одна з головних вад
людини, які Біблія засуджує з усією
строгістю
і
непохитністю. Як
говорить святий апостол Павло в
Посланні до Римлян, “в ревності не
лінуйтеся, духом полум’янійте,
Господеві служіть” (12:11).
Ледачу людину чекає невизначене і гнітюче майбутнє: “Лінивий в
холоди не орає, значить, в жнива нічого не знайде” (Притчі 20:4).
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2. Не перелюбствуйте.
Яку б спокусу ви не відчували, пам’ятайте,
що задоволення від швидкоплинного роману на
стороні випаровується дуже швидко. Після
наступають наслідки, вони
“гіркі, мов
полин, гострі, як меч двосічний“ (Притчі 5:5).
Все таємне завжди стає явним: “власні
провини безбожного схоплять його” (Притчі
5:22).
3. Покайтеся в своїх гріхах.
Завдяки можливості покаятися ми
можемо звільнитися від своїх гріхів і
отримати
за
них
прощення. Гріхи
уповільнюють наш духовний розвиток і
можуть навіть зупинити його. Покаяння
дозволяє нам відновити духовне зростання і розвиток.
Ісус Христос закликає людей покаятися, “кажучи, Збулися часи, і
Боже Царство наблизилось”(Марка 1:15).
4. Припиніть займатися лихослів’ям і лихословити.
“Бо хто хоче любити життя та
бачити добрі дні, нехай здержить свого
язика від лихого та уста свої від
говорення підступу” (1-е Петра 3:10).
Це
попередження
стосується
любителів
міцного
слівця
і
тих
завистників, які звикли наговорювати на інших, обговорювати оточуючих,
виставляючи їх в самому непривабливому світлі.
Святий апостол Павло нагадує нам: “щоб не зневажали нікого, щоб
були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім
людям” (Послання до Тита 3: 2).
5. Намагайтеся не вдаватися до юнацьких пристрастей.
Апостол
Павло
вчить
Тимотея
уникати “юнацької похоті”. Що мається на
увазі? Потрібно уникати речей, зображень, розмов,
фільмів, книг, людей, які постійно дуже хитро
провокують вас думати про інтим або аморальні
стосунки, які суперечать Слову Божому.
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За словами Павла, потрібно дотримуватися “правди, віри, любові,
миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця” (Друге послання до
Тимотея 2:22).
6. Живіть благочестивим життям.
Відмовтеся від колишніх звичок і
лихослів’я. Зосередьтеся
на
дотриманні
Божих заповідей і благочестивого життя, в
якому немає місця перелюбству, нечестивим
думкам, словам і вчинкам.
Покаяння – це тільки перший етап на
шляху до Христа. Далі повинна слідувати повна відмова від безбожного
життя. Християни не повинні повертатися в безодню гріха, з якої Бог їх
врятував.
“Браття,
ми
не
боржники
тіла,
щоб
жити
за
тілом; бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом
умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити“ (Римлян 8: 12-13).
7. Не крадіть.
Ви навіть можете і не
підозрювати, що є злодієм. Ви
крадете чужий час, коли утримуєте
нелюба в стосунках, крадете чужу
інтелектуальну власність,
коли
завантажуєте
піратську
версію
програмного
забезпечення,
не
заплативши за неї ні копійки і т.д.
Справжнім християнам заборонено красти: “Хто крав, нехай більше
не краде, а краще працює, роблячи своїми руками корисне, щоб він мав
змогу дати тому, хто потребує” (Ефесян 4:28).
8. Чиніть опір дияволу.
“Отже, підкоріться Богові
та спротивляйтесь дияволу, і він
утече він від вас. Наблизьтеся до
Бога, то й Бог наблизиться до
вас” (Послання Якова 4: 7).
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Деякі люди витрачають весь свій час на протистояння дияволу і все
одно залишаються в програші. Досить, пора почати наближатися до Бога,
слідувати його розпорядженням, і в душі більше не залишається надії для
сатани. І тоді йому не залишається нічого іншого, як тільки втекти.
9. Служіть Господу в страху і покорі.
Бога треба любити, треба
шанувати, але також Його треба
боятися. Це не означає, що ви
повинні відчувати панічний
страх перед ним. Не про
звірячий страх йдеться, а про
глибоке благоговіння.
Людський страх завжди
пов’язаний з негативом, а страх
Божий – з благоговінням, повагою і любов’ю: “Отож, мої любі, […]
працюйте над вашим спасінням у остраху та трепеті“ (Послання до
Филип’ян 2:12).
10. Будьте смиренними.
“… Не робіть нічого
підступом
або
через
марнославство, але в покорі
майте один одного за
більшого від себе” (Послання
до Филип’ян 2:3).
Найбільша
проблема
людини – гордість, тому вона
перешкоджає смиренню і завжди призводить до втрат. Смирення означає
повну покірність, слухняність без жалю і невдоволення, це відсутність
гордості, прагнення піднятися над іншими людьми.
Тільки той, хто “лагідний і смиренний серцем” (Матвія 11:29), знайде
істинний спокій і благодать.
За матеріалами: http://www.otozh.com.ua
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Під Покровом Богородиці

Після перебудови старої каплиці церкви св.Олафа Українська Церква у
Таллінні вдруге була освячена на Покрову, 14 жовтня 2000 року. Тому не
дивно, що у церкві є ікона «Покрова Пресвятої Богородиці». Її написав автор
іконостаса львівський художник Петро Гуменюк.
За легендою, 910 року вороги взяли в облогу
Константинополь, намагаючись захопити місто. У
Влахернському храмі, де зберігалася риза Пресвятої
Діви Марії, Її головний покров і частина поясу,
перенесені з Палестини у V столітті, мешканці
столиці Візантії у гарячій молитві звернулись до
Богородиці з проханням про порятунок. І
Богородиця, з'явилася перед людьми та вкрила їх
своєю хусткою-покровом-омофором (довга широка
тканина з хрестом, знаменує собою благодать Божу
і символ опіки). Після цього люди у храмі стали
невидимими для ворогів, а захисникам вдалося
відбити напад. Від тієї хустки-покрова празник дістав свою назву.
Східна Церква у своїх богослужбах залюбки підкреслює три найбільші
привілеї Пресвятої Богородиці: її богоматеринство, її вседівицтво і її
заступництво за нас перед Богом. І якраз цей третій привілей Божої Матері
найбільше припав до серця нашому народові. Наші князі, королі, військо,
козаки й гетьмани радо вибирають Пречисту Діву Марію за свою
покровительку й опікунку. Свято Покрови належить до культів, поширених
ще у Київській Русі, ікона за цим сюжетом – дуже популярна в іконописі, але
тільки в Україні вона стала національною іконою, увібравши в себе дух
українського народу, його боротьбу за незалежність. Богородиця – ласкава
покровителька, зокрема матерів, незаміжніх дівчат, дівчат-відданиць; з
давнини – покровителька руського воїнства, у часі – українського козацтва,
згодом – Української Повстанської Армії, тепер – захисників України.
Спочатку на іконах зображалася невелика постать Богородиці, яка
найчастіше стояла на легкій хмарці, обабіч неї розміщувалися групи
праведників. В руках у Богородиці – омофор, який вона простерла над
людьми, що стоять у храмі. Цікаво, що у Західній Церкві немає свята Покрови,
але вже з початку 14 століття існували ікони „Мадонна делла Мізерiкордія”
(„Мати Милосердя“), на якій Богородиця покриває своїм плащем людей
різного соціального стану: від королів і єпископів до зубожілих і калік.
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Українські іконописці барокової пори, шукаючи нових виразних форм,
перейняли у італійських художників середньовічну композицію
«Мізерiкордії». Так в Україні 17–18 століття з’являються ікони «Покрови», де
велична Богородиця вже стоїть не на хмарці, а серед людей, благословляє і
вкриває їх своїм розкішним гаптованим плащем. У таких іконах політичні та
духовні діячі того часу, козацька старшина наділені портретними рисами.
„Покрови” були своєрідною енциклопедією сучасного життя – на них можна
роздивитися портрети, типажі, костюми, уподобання свого часу.
Продовженням традиції українських «Покров» є й ікона Петра
Гуменюка у Талліннській церкві. Під плащем-покровом Матері Божої на іконі
зображені (зліва направо) монахиня
Згромадження
Сестер
Пресвятої
Родини (у Таллінні в 1995 – 2003 роках
працювали сестри цього Згромадження);
за нею виглядає прем'єр-міністр Март
Лаар, завдяки якому парафія увійшла до
приміщення церкви - колишнього складу
міністерства внутрішніх справ ЕРСР, далі
на повний зріст зображений митрополит
Андрей Шептицький - предстоятель
Української Греко-Католицької Церкви,
один з духовних будівничих української
нації; поруч стоїть німецький прелат і
ватиканський дипломат Ервін Йосеф
Ендер, дипломатичний представник
Святого Престолу в Естонії у 19972001р.р., сприявший будівництву церкви,
останні праворуч – пара українців, у яких
можна бачити символи наших батьків і
матерів – Предків або символи земних
Чоловіка і Жінки, чи символ перших українців в Естонії. На передньому плані,
з відблиском на спідниці кольору Покрова Богоматері – Дитя, дівчинка як
символ майбутнього, продовження нашого роду тут, на естонській землі. У
неї в руках голуб – cимвол Святого Духа, Церкви, Духовності. Наша надія і
завдання – зростити дітей, які б так само, як ця дівчинка міцно і ніжно
тримає голуба, трималися своїх коренів і своєї Церкви.
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Під іконою «Покрови» бачимо табличку, на якій перераховані
жертводавці нашого Храму. Не зображені на іконі, вони теж знаходяться
під покровом Богородиці. Згадаймо декого з них.

Першою відгукнулась на листи, які парафія розсилала з проханням
допомоги, монахиня-францисканка з Німеччини с. Маргрет, яка
співробітничає
з
благодійним
фондом
Карітас
м.Штуттгарт. Під її керівництвом в місті і околицях були
зібрані 56 велосипедів для того, щоб парафія змогла
відкрити прокатний пункт. Разом з велосипедами
парафія отримали повністю обладнану необхідними
інструментами та запасними частинами майстерню для
ремонту велосипедів. С. Маргрет надіслала парафії три
вантажівки з одягом, продуктами, ліками, меблями,
обладнанням для церковної кухні, спальники, інвалідні
візки та багато інших речей. Вона надавала безцінні поради і сприяла пошуку
спонсорів для перебудови каплиці в церкву з приміщеннями для зборів
парафії, парафіяльною школою і монастирем.
Ельвіра Мюллер, голова Союзу католицьких
німецьких жінок м.Бремен – ще одна багаторічна
благодійниця нашої парафії. Протягом років ми
отримали від організації, яку вона очолювала, крім
грошей, - Біблії, комплект посуду на 36 персон,
автомобіль Ауді та інші подарунки. Жінки Бремена
жертвували кошти на перебування монахинь, які
працювали у нашій церкві та допомагали родині
парафіян, яка потрапила у скрутне становище,
висилаючи щомісяця невелику, але дуже потрібну суму грошей та спеціальні
продукти для хворої дитини. У 2017 році Мюллер виповнилось 90 років, вона
зараз мешкає у будинку для літніх людей, підтримує зв’язки зі своєю
організацією.
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Конференція католицьких єпископів США пожертвувала 130 тисяч
доларів для купівлі храму.

В освяченні нашої церкви брали участь архієпископ Нового Орлеана
Френсіс Шульте (ліворуч) і монсеньйор Джордж Сараускас (праворуч).
З 1999-го по 2017-й рік організації та приватні особи перерахували
на потреби парафії, в євро:
RENOVABIS (Німеччина)
BONIFATIUSWERK (Німеччина)
Католицька Апостольська Адміністрація Естонії
Kirche in Not (Німеччина)
Талліннський департамент культурної спадщини
Міністерство внутрішніх справ EP
Приватні особи з Естонії
Рада Естонських Церков
Родина архієпископа Ендера

144 312
85 046
63 134
23 642
13 837
8 391
5 644
2 270
1 984

Ми вдячні всім благодійникам і у наших молитвах просимо для них
заступництва Матері Божої. Просимо і для своїх родин, друзів, сусідів – для
всієї Естонії – захисту і допомоги. У сучасних нелегких обставинах життя
українського народу так важливо просити Покрову над ним Пресвятої
Владичиці. Адже історія свідчить про її особливу любов до України, і певним
є, що вона не залишить наш народ і тепер, коли українці так потребують її
заступництва у Божого Сина.
Підготувала: Ніна Охріменко
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Великопосні Реколекції для вірних УГКЦ в Естонії

9-11 березня 2018р.Б. відбулися великопосні реколекції для вірних
Української Греко-Католицької Церкви в Естонії.
На реколекції був запрошений
експерт Пасторально – Міграційного
Відділу УГКЦ о. Віталій Храбатин.
Перед початком реколекцій
була відслужена панахида біля
Шевченківського дуба та пам’ятного
каменя з нагоди 204 річниці від дня
народження Кобзаря, де зібралися
представники
українських
організацій Естонії та Посольства
України в Естонії.
На протязі цих благословенних
днів роздумували над темою:
«Любов Божа до людини через
Таїнство Пресвятої Євхаристії».
Фото: Андрій Витвицький
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1
загальних зборів віруючих релігійної громади храму Богородиці
Троєручиці Української Греко-Католицької Церкви, м. Таллінн, ЕСТОНIЯ.
від “21” лютого 2016 р.Б.
Присутні: 26 чол.
СЛУХАЛИ:
Пропозицію п. Марії Луник про перехід громади УГКЦ в Таллінні на
григоріанський календар, щоб святкувати свята протягом церковного року
так як усі в Естонії.
ВИРІШИЛИ (перехід на григоріанський календар):
Перейти на григоріанський календар з початком церковного Індикту
першого вересня 2016 року Божого.
За прийняття рішення голосували: за – 26, проти – 0, утрималися 0.
Голова зборів
Секретар зборів

о. Олег Поп’юк
п. Борислав Кулик
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ОГОЛОШЕННЯ
Літній табір - канікули з Богом
Запрошуються діти віком 8-16 років на
дитячий табір, який відбуватиметься з
26 по 30 червня 2018р.Б. в Кодасема
Цього року знову запланований
спільний табір для Естонії і Латвії.
Бажаючих просимо зголошуватись до 1
червня.

Порядок Богослужінь
Страсний Тиждень
Великий Четвер
18.00 - Страсна Утреня

Страсна П’ятниця
10.00 - Великі (Царські) часи
Виставлення Плащаниці
12.30-15.00 – Екуменічна хресна дорога вулицями старого міста.
Початок від храму св. Івана (площа Свободи)
Воскресіння Христове - 1 квітня
(храм Богородиці Троєручиці м.Таллінн)
9:00 – Пасхальна Утреня
10:00 – Свята Літургія
11:00 – Благословення пасок

м. Тарту - 31 березня
16:00 - Свята Літургія
Благословення пасок

Привітання з днем народження
Щиро вітаємо наших прихожан, які святкують свій день народження у
квітні: Анна Антонів (01.04), Володимир Дидар (02.04), Гартованець Валерій
(05.04), Рямсон Ваcилина (10.04), Марія Кісс (07.04), Богдан Антонів (10.04),
Марія Мустіянович (11.04), Лідія Боднар (16.04), Михайло Кадай (21.04),
Рямсон Світлана (21.04), Михайло Мороз (22.04).
Многих та Богом благословенних літ.

Видавець: Храм Богородиці Троєручиці, УГКЦ. Відповідальний: о. Олег Поп’юк
Часопис видається на правах внутрішнього розповсюдження. Редакція не несе
відповідальності за точність фактів, власних імен, цифр та інших даних.

Адреса: Laboratooriumi 22, Tallinn 10133 Тел: +372 583 52 562;
e-mail: ugcc.ee@gmail.com; www.ugcc.ee
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П'ЯТНИЦЯ
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13:00 - Тарту
катехизація в
недільній школі
14:00 - Тарту
Свята Літургія
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ХЕЛЬСІНКІ
Св. Літургія
Благословення
Пасок - 19:00

29

22
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Неділя 5-та
Самарянки Глас 4
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
Панахида
(Жертв Чорнобиля)

Неділя 4-та
Розслабленого
Глас 3
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

Неділя 3-тя
Мироносиць
Глас 2
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

Неділя Томина
Глас 1
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 - Тарту

9:00 – Пасхальна Утреня
10:00 – Свята Літургія
11:00 – Благословення Пасок

1 квітня Неділя ПАСХИ
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ

СУБОТА

