Храмове свято
в Свято-Преображенській парафії
(Blacktown, Sydney)
Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку
річ, то коли вони будуть просити за неї , станеться їм від Мого Отця, що на
небі. Бо де двоє, чи троє в Ім’я Моє зібрані, там Я серед них.
(Матв. 18:19,20)

19 серпня весь православний світ святкує День Преображення Господнього. Для парафіян
Української автокефальної православної церкви у м. Блектаун - цей день особливий ще й
тому, що вони відзначають Храмове Свято. То ж в неділю на Передсвято Преображення
Господнього в храмі відслужили святкову Літургію.

У церкві було затишно і багатолюдно, адже за традицією на храмове свято до парафії
сходяться православні з інших парафій Сіднею. До Blacktown також прибули гості з
Канберри, Аделаїди, Централ Кост. Така гарна традиція підтримується і духовенством.
До святкування долучилися та розділили з парафіянами та отцем-настоятелем Митр. Прот.
Євстахієм Дорошем радість цього величного і світлого свята: настоятель парафії Св.
Миколи Чудотворця в Канберрі - отець прот. Михайло Соломко, настоятель парафії Св.
Афанасія в Гренвілі (Granville) о. архипресвітер Володимир Люлька, настоятель храму
Покрови Пресвятої Богородиці в Стратфілді (Strathfield) - о. прот. Михайло Смолинець та
отець Михайло Бик настоятель церкви Св. Архістратига Михайла в Аделаїді.
Прислужували на службі помічники, що приїхали з отцями-настоятелями: пан Артур та
молодий хлопець Ростислав. Священики провели Святу Літургію, що супроводжувалася
співом церковного хору. Під час Служби Божої молилися за здоров’я, за кращу долю для
України та її народу. Отці-настоятелі проголосили уривок з Євангелія, в якому
розповідається про Преображення Ісуса Христа на очах Петра, Якова та Івана. Це видіння
є часткою того вічного життя, що буде дароване кожному, як нагорода за вірність і любов
до Бога. Надзвичайно важливо, що між причасниками були і молоді люди.

Під час
мовою.

Служби

Божої

отець

Соломко

виголосив

проповідь

англійською

Отець Дорош привітав усіх зі святом і наголосив, що маємо жити з вірою і любов’ю до
Бога, по заповідях Божих, бути смиренним і терплячими.

На адресу парафії надійшли вітання від Голови Консисторії Австралійско-Новозеладської
Єпархії о. архіпресвітера Миколи Сердюка, які зачитав отець Володимир Люлька.

Після
Літургії був відправлений Молебень, по закінчення якого всі присутні заспівали «Многії
літа». Служба завершилася хресним ходом навколо храму.

Далі відбулося освячення яблук і меду. Всі гості мали нагоду взяти з собою додому
освячені плоди.

Після Служби парафіян і гостей було запрошено до прицерковоної зали, де на всіх уже
чекала
приготована
сестрицями
святкова
трапеза.

Столи та сцену прикрашали і милували око гарні букети квітів, які власноруч зробила пані
Віра Вітебська.

Розпочали святковий обід з молитви та благословення їжі, а також згадали спочилих
парафіян і заспівали «Вічная пам’ять».
Словами не передати, які смачні і запашні страви були подані до святкового столу!

Теплі слова до всіх парафіян сказав отець Михайло Смолинець. А далі з вітальним словом
до присутніх звернувся отець Михайло Бик, який виказав слова пошани і подяки
настоятелю церкви отцю Євстахію Дорошу.

Слово також взяв і отець Михайло Соломко, який наголосив на важливості єднання нас
українців, допомоги і підтримки один одного і передав від парафії Св. Миколи Чудотворця
щедрий дарунок голові парафіяльної ради п. Андрію Безкоровайному.

Пан Андрій щиро подякував всім, хто долучився до святкування важливого свята для
парафії.
Вітання також проголосив голова Сіднейської громади - п. Андрій Белінський. Але будьяке свято має бути веселим, тож незмінний, дотепний і енергійний

п. Манолій Бурик відкрив підготовлену музично-розважальну святкову програму, в якій
було все - і ліричне слово, і полум’яна пісня. За традицією ведучий запросив перших до
виступу учасниць церковного хору, які виконали пісні: «Молитва» та «Мамина вишня в
саду».

Учасниця хору п. Тамара Величко-Берт зі сльозами на очах декламувала вірш «Вернуся»
Ольги Тернецької.
Паніматка Надія Дорош кожного свята
радує своїми гарними віршами. Це свято не
стало виключенням, тож всі мали змогу
вкотре переконатися в її таланті,
заслухавши вірш «На Спаса».

А потім глядачі мали нагоду насміятися
досхочу, адже наймолодша учасниця свята
Соломійка Коренюк підготувала і майже як
професійна акторка виголосила гуморески
Павла Глазового «Пряник» та «Брехунець»,
а ще порадувала всіх віршем Катерини
Перелісної «Любій матусі».

В продовження виступу своєї донечки Соломії п. Олена продекламувала теж гумореску
«Кухлик», яка зважаючи на сьогоднішню ситуацію, що відбувається з українською мовою
в Україні є досить актуальною.

Незамінна учасниця всіх дійств декламатор пані Клава Житко виступила з віршем «В
давню давнину».

Знана серед всіх українців Сіднею молода співачка Поліна
Мицак-Білінська спочатку заспівала пісню «Україночка», а
от під час виконання пісні «Червона рута» їй підспівували
вже всі присутні.

Всі насміялися також від душі під час виступу ведучого
пана Манолія, який з запалом прочитав веселу гумореску
«Куми-кулінари», виявляється не така то вже легка
справа приготування вареників!
А потім п. Манолій, як досвідчений ведучий, вміло
перейшов від веселощів до обговорення серйозних речей,
поділившись
із
гостями
філософськими
висловлюваннями Григорія Сковороди про Бога і рай.

Продовжилося свято врученням чудових букетів квітів і
подарунків від сестринства парафіянам, які відзначали дні народження цими днями і вся
зала дружно за отцем Соломко підхопила «Многії літа»

А тим часом, поки всі частувалися смаколиками, приготованими вмілими руками сестриць
і насолоджувалися кавою та чаєм, відбувався розіграш лотереї. Можу вас запевнити, що
багато хто з гостей пішов додому не лише у піднесеному настрої, а й з чудовими
подарунками!

Так, прославляючи Бога, насолоджуючись гостинністю парафіян, надзвичайно швидко
промайнув час. Але однозначно - це свято залишило у пам’яті і гостей, і парафіян лише
приємні спогади. А тепла, дружна атмосфера, яка панувала на святі та щирі слова, які
звучали під час святкування переконливий доказ вислову – Єднаймося, українці, бо ми
того варті!
Парафіянка Св.-Преображенської парафії
Олена Кулик

