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Послання єпископа католикам Естонії
Улюблені брати і сестри!
Залишилося зовсім небагато
часу - не більше двох місяців - до
того дня, коли ми приимемо в
Таллінні
верховного
Пастиря
Католицької
церкви,
Папу
Франциска. Я впевнении, що всі
ми багато молилися за цю подію, і
я прошу вас молитися ще більше
за підготовку і плоди цього візиту.
Я дуже вдячнии всім католикам і некатоликам, які сприяють своєю працею і участю в підготовці
відвідин Естонії Папою Франциском. Кожна велика подія складається з тисяч
деталеи, але від кожної дрібниці залежить насправді багато. Постараємося
робити все це з любов'ю. Чим би ми не заималися, яка б не була мала або
велика, помітна або непомітна наша робота, цінність її визначається тією
любов'ю, з якою ми її виконуємо. Якщо любові мало, то наибільшии труд
може виявитися незначним, але якщо багато любові, то навіть наименша
справа виявиться важливою.
Підготовка візиту Папи Франциска - це наша загальна справа і вона
залежить від усіх нас. Духовна підготовка важливіше матеріальної. Протягом
історії християни готувалися до значних подіи молитвою і постом. Візит
Папи є дуже важливою подією для Католицької церкви Естонії та для
кожного католика. Улюблені брати і сестри, я хотів би попросити, щоб всі ми
намагалися інтенсивніше готуватися до цього візиту тепер, коли він
наближається.
Серпень - особливии місяць в календарі церковного року, в першу
чергу, завдяки святам присвяченим Діві Марії. Безсумнівно, наиважливішим
з них є 15 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці. Але є ще 5 серпня Освячення римської базиліки Санта-Марія-Маджоре, 22 серпня - літургіина
пам'ять Пресвятої Діви Марії Цариці. І, звичаино ж, 25 серпня - наше
паломництво в Віру-Нігула до каплиці Діви Марії. Я прошу вас в ці дні
присвятити себе Богородиці, присвячувати молитві Святої Вервиці у
наміренні успішного візиту Папи Франциска.
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Піст
і
молитва
завжди
супроводжують один одного. Тому я
прошу вас також, щоб ми хоча б один
день присвятили посту з тими ж самими
намірами. Таким днем могла б стати
субота, 1 вересня.
Ці моменти молитви і посту могли
б стати нашим спільним внеском у
підготовку візиту Папи. Я впевнении,
що Господь почує наші молитви і
віддасть нам більше, ніж ми могли б
мріяти.
Улюблені брати і сестри, я
закликаю тих, хто ще цього не зробив,
як можна швидше зареєструватися на
участь в Папськіи месі на площі
Вабадузе в Таллінні або на зустріч Папи
з молоддю в талліннськіи церкві Каарлі.
Зробити це дуже просто - в своїи парафії або на домашніи сторінці
візиту за адресою www.paavsteestis.ee, де є вся інформація. На закінчення
прошу вас постаратися запросити на Папську месу якомога більше людеи. Не
тільки католиків, але і некатоликів, а також особливо тих, хто за останні
роки відіишов від Церкви і чекає, що ми протягнемо їм свою дружню руку,
щоб вони знову відчули себе членами нашої сім'ї.
У радісному очікуванні нашої зустрічі 25 вересня на площі Вабадузе в
Таллінні разом з Папою Франциском,

+ Єпископ Філіпп Журдан,
Таллінн, 22.07.2018 р.
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«Важливо жити Словом Божим»,
— с. Софія Клімовська, ЗСМсВ про секту Свідків Єгови
Що Вас спонукало провадити діяльність із Свідками Єгови?
Це зустріч із першими Свідками Єгови, які
мене зустріли і задали запитання, на яке я не
могла відповісти. Мені здавалося, що мудра, що я
багато знаю, бо мала катехитичну практику і
закінчила катехитичний інститут. Після того я
відчувала певну розбитість і через тих сектантів
вирішила
поїхати
на
богословські
студії
біблістики. Я почала працювати із Святим
Письмом. Особливо звертала увагу на книги і
вивчила напам’ять фрази, які перекрутили Свідки
Єгови. Потім почергово збирала окремі теми, рахувала, скільки разів вони
повторюються, і також вивчала напам’ять. Після того йшла до деяких
сектантів, про які мені говорили деякі священики. Також зустрічала їх на
вулиці, вокзалах: я йшла, запрошувала їх до себе, а вони старалися мене
навернути. Кожен сектант, який приходив до мене, відходив навернений.
Багато їх було у Львові, у п’ятьох з них я є хресною мамою.
Скажіть, що спонукає людей вступати до секти Свідків Єгови?
Брак знання Святого Письма і згіршення, які походять із Церкви.
Багатьом членам Церкви бракує ревності, навчання; вони не
організовують якихось біблійних наук, проводу, багато людей не знають
Святого Письма. Коли мене на початку переміг сектант, я почулася
недобре, що не знаю Святого Письма, не вміла йому доказати й опертися
на Святе Письмо. То що можемо казати про звичайних запрацьованих
людей. А хто не знає Святого Письма, то й не знає Ісуса. Як можна бути
монахом, монахинею, священиком, не жити Словом Божим та Ісусом?
Розкажіть якісь цікаві історії із вашого досвіду спілкування зі
Свідками Єгови?
Так… Ну хоча б про ту одну пані, котра проїхала понад сто
кілометрів до мене, щоб мене навернути, а потім їхала від мене навернена
і давала свідоцтва різним групам у Церкві. Навіть виступала по радіо і
голосила людям Ісуса Христа, щоб читали Святе Письмо і жили Словом
Божим, перемінювали своє життя на зразок Ісуса, вдивлялися в Нього, а
потім вже Він буде перемінювати людину. Дуже гарно виступала,
очевидно й говорила, як то її втягнули Свідки Єгови до організації. Я була
здивована, бо якби не прийшла до мене, то пропала б назавжди, не
прийшла би думка, щоб мене навернути. Їх таких багато у Львові,
Тернополі, в Коломиї… На вокзалі та в багатьох містах вони ходили з
опущеними головами, думали про те, що потрапили не туди, бо немає
спасіння у організації Свідків Єгови.
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Що не так з назвою Свідки Єгови?
Власне їхній засновник Франклін Рутерфорт, адвокат, дуже мудрий
інтелігентний мужчина. Коли він зібрав дослідників Святого Письма у
Вашингтоні 20 липня 1931 року, був так званий їхній конгрес, де
Рутерфорт прочитав зібраним свідкам тексти із пророка Ісаї 42, 8. Після
того вони сказали: «Віднині будемо Свідками Єгови». А Єгова – це блуд,
який з’явився у XX ст. на території Італії. Один з перекладачів напевно
неправильно прочитав оригінал тексту, тетраграми YHWH, яку вони
переробили. Він не наголошував на букви, або ж буква А стерлася і
зробилася Е, то ж вийшло не Ягве, а Єгова. Опісля це слово перейшло у
літературний вжиток та розійшлося по Європі, особливо Франції, Англії і
навіть до Америки, де це слово їм сподобалось і його там підхопили,
вважаючи, що Свідки Єгови - це правовірна віра, дуже стародавня, що сам
Єгова їх заснував, а Авель був першим свідком Єгови. Це брехня над
брехнями, яку ніхто не чув і ніхто не знав донині. Тому треба пізнати, що
це брехлива організація, торгівельна корпорація, яка торгує текстами
Святого Письма, перекручує слова, робить власний неправдивий
переклад. Свідки Єгови повикреслювали багато слів, які їм не підходять.
Особливо там, де пише про суд в кінці світу, на якому всі люди будуть по
лівиці і по правиці стояти. До лівих Христос скаже «Ідіть від мене геть,
прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам його»
(Мт. 25, 41). Ці слова вони викинули…і таким чином багато з Святого
Письма повикидали.
Що потрібно пам’ятати християнам, які зустрічаються із
представниками цієї секти?
Найперше потрібно їх перепросити і сказати, що ви ідете, не маєте
часу, бо не випадає на вулиці стояти і розмовляти про такі важливі
біблійні теми. Запросити їх до себе, відкласти свої справи і посвятити їх
людині, бо, можливо, вона навернеться. Якщо ви не знаєте Святого
Письма, то задавайте їм логічні запитання, засипайте їх різними
питаннями: питайте, до якої Церкви належали перед цим, що сталося, що
вони перейшли до організації, яку Ісус не засновував, а натомість
заснував Церкву. Розповісти їм про початок їхньої організації, чи во ни
знають про це. Ну, такі запитання може ставити кожна проста людина, а
якщо будете читати Слово Боже і вдивлятися в Ісуса Христа, то Боже
світло прийде у ваше серце і ви зможете пояснювати і відповідати таким
людям. Важливо жити Словом Божим, працювати над ним. Почуйте, що
через те слово Бог хоче від вас і воно буде саме виходити з вас,
наповнюючи вас Божою мудрістю.
За матеріалами - http://vifbs.in.ua/
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НАВІЩО ПОТРІБНО ВІНЧАТИСЯ? – ВІДПОВІДЬ СВЯЩЕНИКА
Що таке шлюб по своїй природі?
У позацерковному житті, чи як
кажуть по-іншому «в миру», шлюб – це
союз двох осіб чоловічої та жіночої cтaті
задля певної мети. У різні часи та в
різних народів сенс та значення такого
союзу могли суттєво відрізнятися. Тут
варто особливо підкреслити, що світська
мета шлюбу завжди залежить від
духовного,
морального
та
інтелектуального рівня пapтнерів.
Для когось шлюб – це в першу чергу узаконене осoбисте життя. Для
когось – це впорядковані домашні справи та побут – завжди гарячий борщ та
свіжі пиріжки з часником. Інші одружуються заради дітоpoдження та
радощів батьківства. Іншим у шлюбі потрібен пapтнер-інтелектуал, із яким
можна обговорювати пережите чи прочитане. Ще комусь потрібен пapтнер
задля будівництва будинку та ведення господарства, або для спільних вічних
рoзваг.
Звісно, не можна сказати, що в таких випадках пapтнер стає виключно
засобом досягнення певних цілей, без уваги на нього самого. Все ж, у
більшості випадків, світська оболонка шлюбу частіше надає нареченому чи
нареченій цінність лише відповідно до того, наскільки якісно він чи вона
справляються із покладеними на них обов’язками. Якщо не справляються –
логіка та «здоровий» глузд дозволяє зовсім просто поміняти одну людину на
іншу.
Саме тому в наш час спостерігається настільки вражаюча статистика
розлучень. До вибору подружніх пapтнерів підходять із суто меркантильних,
навіть цинічних підстав: Якщо ти будеш давати мені те, що мені в цей
момент хочеться, я буду і надалі в міру сил створювати для тебе прийнятні
умови проживання зі мною, намагаючись зробити наше співжиття
максимально тривалим і комфортним. Якщо ж ти перестанеш зaдoвoльняти
мої потреби – вибачай. Незамінних людей не існує.
Розуміння oнтoлoгічної єдності в шлюбі
На такому прикладі дуже добре помітно, якими фальшивими та
хиткими з самого початку можуть бути стосунки, побудовані на егoїзмі та
речах, що мають лише тимчасову цінність. Безперечно, що одружуватися
заради відносин хтось і може. Особливо в молодому віці. Але жити лише цією
пpистрастю все життя – не розумно, та й не можливо. Для нормального,
повноцінного сімейного життя потрібно щось інше та значно більше.
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Так само й з дітьми. Я цілком припускаю, що люди можуть одружитися
заради спільної мети – нарoдження дітей. Однак, якщо це станеться, метою
життя таких осіб буде не власне життя, і не турбота один про одного, але
гiпeрoпіка власного пoтoмства. Зазвичай, такі пари розлучаються як тільки
діти виростуть, а ті діти виростають самозакоханими нарцисами, дощенту
наповнені амбіціями та гординею, але цілком порожні та зіпсовані всередині.
Правда про церковний шлюб
Ключова різниця між світським і Церковним
шлюбом полягає в тому, що для віруючих законний
шлюб має безумовну цінність та авторитет, у той
час, коли для людей не віруючих він є лише
інструментом отримання певних благ і нaсoлод. При
першій-кращій нагоді його можна припинити,
скажімо, пояснюючи це тим, що «не зійшлись
характерами».
Для віруючих людей шлюб нерозривний і
вічний. А відтак, сімейне життя людей, які цінують
власні стосунки з Богом, має зовсім інший хронологічний, понад-часовий
вимір. Але це не єдина ознака шлюбу, яка відрізняє ці два схожі зовні, але
принципово різні за своєю природою феномени.
Оскільки ціль земного життя полягає в обоженні людиною своєї
природи то, відповідно, ціль християнського шлюбу полягає в
максимальному сприянні їй у цьому ділі. Незалежно від чеснот, культурного,
інтелектуального рівня чи інших чинників, як самої людини, так її
подружнього партнера, у кожної родини є спільне завдання: маленькою,
домашньою Церквою звершувати власне спасіння та допомагати один
одному в цьому.
І тепер зауважте: в той час, коли світські пари розлучаються через те,
що «не зійшлись характерами», для віруючої пари кожна спільна проблема в
стосунках це лише підстава для пошуку своїх недоліків та причин суперечки
у самому собі. Будь-який конфлікт у віруючій родині це сигнал, що потрібно
не зупинятися, а далі працювати й вдосконалюватися для власного та
родинного добра. Там де атеїсти та пасивні віруючі ставлять крапку в своєму
щасті, віруючі пишуть чергову кому та йдуть далі. Ось, очевидний плюс
повноцінної християнської сім’ї.
Сімейне життя це не вічне свято, але й час величезних випробувань
бідністю чи багатством, смepтями чи хвopобами близьких, славою чи
ганьбою, фортуною чи постійними невдачами. Не всі можуть це здолати
однаково мужньо.
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Християнський шлюб – це союз чоловіка, дружини та Господа, який їм
у всьому сприяє. Метою шлюбу є духовно-тiлесна єдність подружжя,
взаємодопомога та взаємодоповнення на шляху до спасіння. Шлюб християн
– єдність не двох, а ТРЬОХ осіб. Така сім’я – це триєдина благодатна єдність,
що ґрунтується на любові. Там де чогось бракує в дружини чи чоловіка,
Христос поповнює Своїм милосердям, співчутливістю та любов‘ю.
Зовнішня форма звершення Таїнства Шлюбу полягає в особливому
богослужінні, чин якого формувався та поглиблювався впродовж тривалого
часу. Не зупиняючись лeтально на його символізмі лише зауважу, що
невід’ємним моментом такого чину є обіцянка вірності наречених один
одному, дана перед священиком і всією Церквою. У відповідь на це визнання,
їх союз благословляється на образ єдності Христа та Церкви. А далі, в
особливих молитвах пресвітер від свого імені та ввіреної йому громади
просить у Бога благодать чистої однодушності для нового подружжя та
благословення на нарoдження та християнського виховання дітей.
Багато пар, які живуть разом, свідомо
утримуються від вінчання мотивуючи це
цілком прагматичним висновком: Вінчання –
це звичайний церковний обряд, один із
сотень інших обрядів, який звершують над
членами церкви. При цьому, він не дає
жодних очевидних благ сім’ї, не позбавляє її
труднощів, ніяк не вберігає від розлучення.
Отже, Вінчання не створює сім’ю, а
оцерковлює її, себто – надає їй «церковного
зовнішнього вигляду» і все.
Чи дає вінчання в храмі гарантію від розлучень і проблем? Ні, звісно. У
нього зовсім інші цілі. Під час вінчання вся Церква (я підкреслю, що тут
мається на увазі не просто церква як будівля, а саме вся Церква, як Тiло
Христове) молиться за подружжя та за його добру долю. Кожне Таїнство
Церкви, а Шлюб тут не виняток, пропонує людям зернятко віри, яке далі
потрібно зрощувати. І в Хрещенні, і в Миропомазанні, і в Священстві. Все це
потенціал святості, який потрібно розвивати та вдосконалювати.
Вінчання відкриває парі зовсім інший вимір сімейного життя та
пропонує для неї неймовірні перспективи. Однак, взамін вимагає від
подружжя максимальної відповідальності та «дорослості». Люди повинні
розуміти, що для будівництва людського щастя Господь іноді змушений
послуговуватися людськими руками. Він хоче, щоб за своє щастя ми
боролися, не очікуючи його як мани з неба.
bogoslov.org
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МОНАХИНЯ, ЗЦІЛЕНА В ЛЮРДІ: Я НЕ ЗІРКА,
А ПРОСТО СЕСТРА, КОТРА ТІШИТЬСЯ,
ЩО МОЖЕ ЗНОВУ ВІЛЬНО ХОДИТИ

Зцілення сестри Бернадетти Моро було визнано 70-им чудом, що
відбулось в паломницькому місці Люрд.
Під час святкування 160-ої річниці об’явлення Богородиці в м. Люрд,
було оголошено, що зцілення сестри після того як вона відвідала це
паломницьке місце, стало таким, яке наука не може пояснити.
Монахиня, котра була зцілена від багаторічної недуги хребта,
наголошує, що вона «не є зіркою», а просто «малою сестрою», котра тішиться
тим, що може знову вільно ходити.
Медична комісія підтвердила, що є «повністю переконана» в тому, що
медичного пояснення для оздоровлення не існує, інформує Catholic Herald.
Сестра Бернадетта розповіла журналістам про те, що після відвідин
санктуарію перестала вживати знеболююче та зняла паски, що підтримували
її тіло. Вона додала: «Я тут для того, щоб дати свідчення, а не для того, щоб
змусити вас повірити мені».
Нагадаємо, що це 70-те офіційно підтверджене чудо, що відбулося за
божественним втручанням внаслідок відвідин Люрду, паломницького місця
на півдні Франції, де 160 років тому Богородиця об’явилась дівчині на ім’я
Бернадетта.
prosvit.net.ua
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ЛІТНІ КАНІКУЛИ З БОГОМ
З 26 по 30 червня 2018 р. Б. Пасторально-міграційний відділ Української
Греко-Католицької Церкви провів в Естонії літній табір для дітей українців, які
мешкають в країнах Балтії.
Щоденна програма розпочиналася зарядкою, молитвою, продовжувалася
цілим комплексом ігор, занять та змагань.

Літній християнський табір
«Тавор» для дітей українців з Естонії
та Латвії був проведений у селі
Кодасема, розташованом у 98 км від
Таллінна.
Ці дні стали чудовою нагодою
познайомити та об’єднати молодь, як
майбутнє нашої Церкви у країнах
Балтії.
Християнський табір провели та
організували 4 аніматори з України,
священики о. Роман Сапужак (Латвія)
та о. Олег Поп’юк (Естонія).
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ОГОЛОШЕННЯ
Храмове свято церкви Богородиці Троєручиці м. Таллінн
23-го вересня о 10.00, на храмове свято
Святу Літургію очолить владика Йосиф
Мілян
Єпископ-помічник
Київської
Архиєпархії
та
Голова
Пасторальноміграційного відділу УГКЦ.
Цього ж дня о 16.00 відбудеться спільна
молитва та зустріч владики Йосифа разом з
церковною громадою м.Тарту.
Щиро запрошуємо усіх на спільну
молитву та зустріч з владикою Йосифом.
Порядок Богослужінь - В Е Р Е С Е Н Ь
Таллінн - понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця – 9:00
середа – 18:00
неділя – 10:00
Тарту - друга четверта неділя місяця о 16:00
Привітання з днем народження
Щиро вітаємо наших прихожан, які святкують
свій день народження у вересні: Анна Король
(01.09), Анастасія Гартованець (01.09), Любов
Дубровська (02.09), Андрій Кіс (04.09), Грам'як
Володимир (05.09), Грам'як Людмила (12.09),
Грам'як Олександр (17.09), Василь Юртин
(18.09), Мирослава Бучко (27.09).
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@ugcc.ee; www.ugcc.ee
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по Зісл.Св.Духа. Гл. 2
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

30 Неділя 19-та

по Зісл.Св.Духа. Гл. 1
Архиєрейська
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 – Тарту

23 Неділя 18-та

по Зісл.Св.Духа. Гл. 8
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

16 Неділя 17-та

по Зісл.Св.Духа. Гл. 7
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 – Тарту

9 Неділя 16-та

по Зісл.Св.Духа. Гл. 6
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

2 Неділя 15-та
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