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СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
відбути передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Детальніша інформація на фейсбуці:

Глас 2: Апостол: 2 до Коринтян 11:31- 12:9. / Євангеліє: Лука 6:31 –36.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Наталії, Павла та їхньої
Родини: Боже Благословення для Юлії та її Родини: Боже
Благословення для Адама і його Родини, зам. Надія Чорномидза, Ірина https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з
Попович та Ольга Маланчак) - укр. мовою.
1:40 – 3:10 год; (9-11 р.) 3:10 – 4:40 год; (11-15 р.) 4:40 – 6:10 год. Вчителі –
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Покійного  Івана Сабадило, зам. Родина Сабадило
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
Понеділок, 16-го Жовтня, 2017. Св. свщмч. Діонісія Ареопагіта.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Андрія Корецького першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо
заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності,
та його Родини, зам. Родина Корецьких
звертатися у будь-який час.
Вівторок, 17-го Жовтня, 2017. Св. свщмч. Єротея, єп. Атенського. Прп.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
отця Франциска Асижського.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 3- го
9:00 год. ранку - Боже Благословення для Роберта та Летісії
листопада 2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Налевайко, зам. Родина
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
Середа, 18-го Жовтня, 2017. Св. мчц. Харитини.
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Миколи та його
(10:00 – 2:00 год).
Родини, зам. Родина
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
Четвер , 19-го Жовтня, 2017. Св. ап. Томи.
християнина.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Браяна та Трейсі Служба Божа для дітей і молоді (5 – го листопада 2017 р о 12:00 год
Зіле, зам. Родина дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00
годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей
П`ятниця, 20-го Жовтня, 2017 р. Свв. мчч. Сергія і Вакха.
до Храму Господнього.
9:00 год. ранку – Боже Благословення і міцного здоров’я для
Максима Сісаванґ та його Родини, зам. Родина. Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
12:00 год кожної п’ятниці.
Субота, 21-го Жовтня, 2017 р. Прп. Пелагії.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
6:15 год. вечора – Вечірня
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Ігора та його
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
Родини, зам. Родина
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає
Неділя 20-та по Зісланні Святого Духа. Свв. Отців VII Вселенського Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса
Собору, 22-го Жовтня, 2017р. Св. ап. Якова Алфеєвого.
Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Богдана, Ольги
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Шафранських та їхньої Родини, зам. Марія Шафранська) - укр. мовою.
Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка
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А.
п.
Браяну
Зіле,
який
добровільно
приготував
весь обід минулої
Дорогі батьки та матері!
неділі для відвідин нашої парафії Єпархом Преосвященішим
14 жовтня 2010 р.Б. на свято Покрови Пресвятої Богородиці
Владиком Павлом. Панство Варивода, панство Фалковських,
з волі Божої була створена молитовна група «Матері в
п. Сергій Шелестов, п. Барбара Фромел, п. Галина Саміло, та
молитві» при нашій парафії. Щиросердечно дякуємо Отцю п. Ґлорія Толопка, які приготували їжу, підігріли та надали нам
Небесному, Пречистій Діві Марії нашій Небесній Матінці,
можливість її споживати після обидвох Св. Літургій. Ваша
покровителеві нашої спільноти Блаженному Петру Вергуну добровільна пожертва в сумі 325 дол., передана Церкві для покриття
та цілому Небесному Дворові за їхнє заступництво, провід витрат використаних на цей обід.
Б. Анонімний жертводавець з нашої парохії, пожертвував 100 дол.
та вислухані молитви. Висловлюємо подяку о. Ольвіяну Миколі за допомогу у проведенні зустрічей та його молитви. для покриття витрат на дві далматики червоного кольору для
алтарних хлопців та 100 дол. для придбання дітям на Миколая
Також щиро дякуємо усім Вам, що допомагаєте кожен як
солодощі і тощо , які будуть вислані в Україну в сиротинець.
може, своєю молитвою...
В. всім парафіянам, що прилучилися до другої збірки минулої неділі
Під час молитовних зустрічей кожної першої п´ятниці місяця (дар любові для Митрополита Лаврентія). Всього було пожертвувано
ми молимося за наших дітей, за духовенство і монашество, $250.00.
Г. П. Андрійові Фостаковському, який минулого тижня добровільно
за особисті намірення, за Україну та Америку, за всіх і за
все. «Один в полі не воїн »—це прислів‘я, напевно знають виконав декілька робіт в потребі електрики в нашому центрі та в
всі. Тому кожної зустрічі ми віддаємо наших дітей під Покров нашому храмі.
Ґ. Панству Саміло, які неодноразово виконують необхідну працю
Пречистоі Діви Марії і духовно з‘єднуємося з молитвами усіх для потреб в нашому храмі: купляють світильники для запалення
груп «Матері в молитві». Ми віримо, що спільна, щира
свічок, міняють та заберають смітники з парафіяльного центра, ітд.
материнська і батьківська молитва вбереже наших дітей від Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
винагородить сторицею.
небезпек світу цього. Нехай Божа любов, мир та єдність
4. Дорогі Парохіяни: Місяць Жовтень - це місяць Вервиці. Під час
перебувають між нами повсякчас.
Щиро запрошуємо усіх для спільної молитви за наших дітей! жовтня щодня о 8-ій год. вечора ми будемо молитися Вервицю або
Молитви на Чотках у нашому храмі, щоб наближатися до Бога
З повагою координатор «Матері в молитві» при нашій
та зростати в духовному житті. Заохочуємо усіх приєднуватися
парафії Марія Танчак.
до молитви, щоб бути як одна родина в Христі Ісусі. Якщо у вас не
---------------------------------------------------------------------------------------має можливості прийти до Церкви певного дня, тоді
Недільна Пожертва, 8 жовтня, 2017 р.
приєднуйтесь до молитви на вервиці у ваших домівках щодня о 8Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
ій год. вечора. Дякуємо.
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
5. Дорогі Парохіяни: Різдв’яні свята наближаються і ми щороку
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
готуємо пакунки до двох сиротинців в Україні. Наші кошти обмежені і
Свічки: $165, Тетрапод: $3, Вареники: $12, Обід: $325, Воздвеження: $20,
тому ми просимо вашої допомоги. Також висилаємо до сирітських
Світло: $472, Добровільна друг збірка - Пожертва: $250, Різне: $25,
притулків одяг і солодощі. Хотілось щоб і тих дітей порадувати, бо і
Місячна пожертва на іпотеку - $280.00,
вони є Божими дітьми, тільки нажаль в них доля не склалась такою
Недільна пожертва – $1,428.00
/ Разом - $2,980.00
радісною, але ваша щедра капля пожертви чи духовна чи
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
матеріальна застукає до дитячого серця і принесе теплоту добра і
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 8 – го жовтня 2017 р.
радості. Щиро дякуємо.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
6. Чому Потрібно реєструватися-Записуватися до Парафії:
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у

Записатися-зареєструватися до парафії, це” виповнити картку
перепису населення”. Якщо Ви ще не вписані в церковну
картотеку, парафія не має офіційного доказу, що Ви члени парафії
чи громади. Якщо Ви не отримуєте жодної парафіяльної пошти, це
означає, що не маємо Вас у списку. Тому, тих які ще не записані,
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці жовтні 2017 р. наші
просимо зайти до парафіяльної канцелярії і виповнити
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
реєстраційну карточку. При тій нагоді можна теж замовити
“На Многая і Благая літа!”
конверти призначенні на різні пожертви. Ми щиро вдячні за кожну
Новини нашої парафії:
пожертву, в якому виді вона б не була, але тим, хто не
1. Ми маємо на продаж вареники з картоплею та з капустою вартістю використовує конверти не можемо видати посвічення, бо не маємо
ніякого доказу про їхню жертвенність.
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
2. Запам`ятайте:
Новини з інших Парафій та нашої Єпархії:
а. Збірка в місяці жовтні: Прибирання церкви: Наступна
Українська Католицька Церква Св. Мученика Юрія в Менгетині запрошує
добровільна збірка відбудеться сьогодні 15-го жовтня 2017 р.Б.
всіх нас, сьогодні у неділю 15 – го жовтня, 2017р. на святкування 400
б. Неділя 22 жовтня 2017р. – це неділя Місійної діяльності у
літнього ювілею заснування Василіянського Чину Св. Йосафата. Детальніша
світі. Конверти, які призначені для цієї збірки, знаходяться у збірках інформація подається на додатку до вісника.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------серед інших конвертів. Для складання більших пожертв,
Заохочуємо усіх парафіян до щоденної молитви на Вервиці, щоб Господь
використовуйте конверти у притворі нашої церкви. Заздалегідь
Бог зсилав своє милосердя на нас.
вдячні Вам за Вашу щедрість.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Висловлюємо нашу щиру подяку:
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
до священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини

До вашої уваги: 2 Кр. 11, 31 – 12, 9. «Досить тобі моєї благодаті,
бо моя сила виявляється в безсилі» Ніхто з нас не хоче
почуватись безпорадним, слабким, немічним. Кожен хоче бути
певним себе, але ця наша певність завжди обмежена. Бо вона
завжди побудована на нашому суб’єктивному досвіді, обмеженому
розумінні, особистих знаннях. І скільки ми б не здобували, усе
завжди обмежене і суб’єктивне. Повноту певності осягаємо тоді,
коли живемо в Господі. Ми ж часто починаємо довіряти Богові тоді,
коли почуємось безпорадними й немічними. Бог же той, який може
нам у всьому допомогти, але ми маємо почутись тими, які
потребують цієї Його допомоги. Доки ми цього не відчуємо, Бог не
може нас насильно змінити чи ощасливити. Лиш тоді, коли
усвідомимо свою безпорадність, Бог може прийти зі своєю поміччю
і силою!
Лк. 6, 31-36. «І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви
так само». Господь подає нам «золоте правило»: як ми чинимо
іншим, так інші чинять нам. Як ми ставимося до ближніх, так даємо
право їм ставитися до нас. Зазвичай ми завжди маємо претензії до
когось: хтось не так подивився, не так сказав, не так відреагував,
не так до нас поставився. Ми дуже боляче сприймаємо вчинки
інших осіб щодо нас. Водночас легковажимо нашими вчинками
щодо інших. Нам дуже боляче, коли нас ранять, але ми дуже легко
завдаємо болю та ран іншим. Правило, яке дає Господь, дуже
просте: що ми хочемо, щоб нам робили, те й ми робімо іншим.
Хочемо, щоб нам прощали, – і ми прощаймо; хочемо, щоб нас
любили, – і ми любімо. Якщо не хочемо, щоб нам чинили прикрість,
– і ми не чинімо цього; не хочемо, щоб нас принижували, – і ми не
принижуймо інших. Адже що ми робимо для інших, те й інші будуть
чинити для нас. - Владика Венедикт (Алексійчук)
КАТЕХИЗМ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПРО ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ.
.......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
1482 Таїнство Покаяння також може бути вділене в рамках
спільнотної відправи, під час якої вірні спільно готуються до сповіді
і разом дякують за прощення гріхів. Тут особиста сповідь гріхів й
особисте розрішення залучені до літургії Слова Божого з
читаннями і проповідями, проведеним спільно іспитом совісті,
спільним проханням прощення, молитвою «Отче наш» І спільною
подячною молитвою. Ця спільнотна відправа чіткіше виражає
церковний характер Покаяння. Яким би не був спосіб його
відправи, таїнство Покаяння завжди залишається за своєю
природою літургійною дією, а отже, церковною і публічною (Пор. II
Ватиканський Собор, Конст. «Sасrоsапсtит Сопсіliит», 26, 27.).
1483 У разі необхідності можна застосувати спільнотну відправу
Примирення із загальною сповіддю і загальним розрішенням. Така
необхідність може виникнути, коли існує близька небезпека смерті,
а священик або священики не мають достатньо часу, щоб
вислухати сповідь кожного каянника. Необхідність може виникнути
також тоді, коли є дуже багато тих, що сповідаються, а недостатньо
сповідників, які можуть належно й у відповідний час усіх
висповідати, так що каянники, без своєї вини, були б позбавлені на
довгий час благодаті святого таїнства Сповіді або святого
Причастя. У такому разі вірні повинні, для чинності розрішення,
постановити висповідатися особисто зі своїх тяжких гріхів, коли
лише будуть мати до цього нагоду (Пор. Кодекс канонічного права,
кан. 962, § 1.). Єпархіальному єпископові належить вирішити, чи
існують умови для загального розрішення (Пор. Кодекс канонічного
права, кан. 961, § 2.). Великий наплив вірних з нагоди важливих
свят чи прощ не являє собою випадку такої необхідності (Пор. Кодекс
канонічного права, кан. 961, § 1, 2.). .....далі буде....

м. Лінденгурст, НЙ 11757

Святого апостола Томи -19 жовтня
Святий апостол Тома, на прізвисько Близнюк, був рибалкою з
Галилеї. Його покликав Ісус і зарахував до дванадцятьох апостолів.
Тома всюди йшов за своїм Учителем, слухав Його науки, бачив
Його чуда. Велика була його любов до Ісуса. Коли Христос
незадовго до своїх страстей ішов до Юдеї воскресити Лазаря, а
учні стали відраджувати Спасителя, бо жиди хотіли Його
каменувати, “тоді Тома, на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів:
«Ходімо й ми з Ним, щоб разом умерти»” (Йо. 11, 16). Коли на
Тайній вечері, серед тої пречудесної, до глибини душі зворушливої
науки, яку голосив Спаситель апостолам, Він сказав: “«Куди ж я
йду – ви знаєте путь». «Господи, – каже до Нього Тома, – не
знаємо, куди Ти йдеш. І як нам знати тую путь?» Ісус до нього: «Я –
путь, істина і життя! Ніхто не приходить до Отця, як тільки через
мене»” (Йо. 14, 4-6). Святі Отці навчають, що цими словами Ісус
хотів дати науку не лишень Томі, але й усім вірним, що Він є
найбільшим і найпершим взірцем для нас, на який ми повинні
завжди звертати наш погляд, щоб Його наслідувати. Він є
найбільший Учитель, якого ми маємо слухати, якщо не хочемо
заблукати; Він є найласкавіший податель благодаті, яка нас
освячує в цьому житті, і податель того щастя, яке чекає нас у небі;
а найголовніше, що Він єдиний посередник між нами та Богом, що
Він заслужив для нас усі ласки і що на Нього маємо покласти все
наше уповання, аби осягнути вічне блаженство. Як і інші апостоли,
святий Тома, коли побачив, як воїни в Гетсиманському саду
схопили Спасителя, утік. Він був до такої міри переляканий, що вже
після Воскресення, коли Спаситель явився апостолам, і вони
розповіли про це Томі, він не йняв їм віри: “Якщо не побачу на Його
руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були
цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік Його, – не повірю!” (Йо. 20, 25).
Безперечно, що Тома через брак віри согрішив, адже він бачив
стільки чуд Христа Спасителя і чув Його заповіт про Воскресення.
Однак Тома був усього лиш людиною, і не нам його судити, бо ж і
Христос його не осудив. “Христос вдруге являється апостолам,
щоб не дати загинути в безвір’ї своєму учневі” (св. Августин).
Спаситель стає посеред апостолів і каже: “«Мир вам!» А тоді
промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І
руку твою простягни і вклади її у бік мій. Та й не будь невіруючий, –
а віруючий!» І відказав Тома, мовивши до Нього: «Господь мій і Бог
мій!» І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які,
не бачивши, увірували!»” (Йо. 20, 26-29). А в тому вигуку: “Господь
мій і Бог мій!” – виявилася вся віра і любов апостола Томи до свого
Спасителя. “Тома, – каже святий Йоан Золотоустий, – який був
охолов у вірі, тепер злякався свого гріха і вголос визнав Христа”. А
за словами святого Григорія Великого, “невіра Томи допомогла нам
більше, як віра всіх решти апостолів. Бо невірство Томи, від якого
він: зцілився, торкнувшись ран Спасителя, укріпило нас у вірі, що
Христос воскрес у тому самому тілі, яке страждало, і що ми так
само у тому тілі, в якому живемо, станемо в день воскресення на
суді”. Апостол Йоан розповідає, що Тома був разом з Петром і
Йоаном та з іншими тоді, коли Христос після Воскресення явився
їм при Тиверіядському морі.
Після Зішестя Святого Духа “святий Тома, – як каже святий Йоан
Золотоустий, – той Тома, який раніше був слабший у вірі, ніж інші
апостоли, став, завдяки Божій благодаті, сильніший, ревніший і
невтомніший від своїх друзів, так, що обійшов з проповіддю Божого
слова мало не всю землю і не боявся голосити його навіть
найдикішим народам”. Він проповідував у Палестині та
Месопотамії. Про його проповіді партянам згадують найраніші

церковні письменники; святий Йоан Золотоустий стверджує, що
апостол Тома голосив святу віру в Етіопії, а про те, що він
проповідував в Індії, пишуть святий Григорій Богослов, святий
Григорій Великий та інші, про це ж свідчить і давнє передання, що
побутує в тих краях. Ось що розповідає нам передання про побут
апостола Томи в Індії: Правитель того краю послав до Єрусалиму
одного купця, щоб знайшов там будівничого, котрий зміг би
побудувати для нього величний палац. Апостол Тома, почувши про
це, сказав, що він – будівничий, і поїхав до Індії. Правитель дав
йому необхідні гроші, а святий апостол роздав їх бідним і став
проповідувати Христову віру. Коли правитель довідався про це,
наказав кинути Тому у в’язницю. Та невдовзі брат правителя, що
тяжко хворів, мав видіння. Ангел показав йому прекрасну небесну
палату, яку побудував для нього в небі святий Тома. Хворий
розповів правителеві про своє видіння, а той велів покликати
ув’язненого Тому. Апостол навчив правителя правд віри і розповів
про те, що добрими ділами ми будуємо у небі найчудеснішу палату
вічного щастя. Після цього правитель і його двір прийняв святе
хрещення, а апостол Тома продовжив проповідувати Христову віру.
Інше передання голосить, що апостол Тома спізнився на три дні на
похорон Пресвятої Богородиці, та конче хотів раз ще побачити Її
святе тіло. Коли гріб відкрили, то знайшли його порожнім;
Спаситель возніс на небо свою Пренепорочну Матір. Святий Тома
прийняв мученицьку смерть в Індії, де навертав до Христової віри у
всіх кінцях цієї величезної країни. У східній частині Індії, в Маніпурі,
він навернув до святої віри Тертіяну, жінку тамтешнього правителя,
та її сестру Мигдонію, за це погани накинулися на святого і вбили
п’ятьма списами. Коли 1500 р. португальці вперше прибули до Індії,
то в Маніпурі знайшли християн, які з передання знали, що їх
предки прийняли Христову віру від апостола Томи та його учнів, а
саме місто Маніпур ще років сто назад називали “Місто святого
Томи”. Мощі святого апостола Томи спочили в Індії, якусь їх
частину було перенесено до Едеси і Риму.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Запам’ятаймо: Притчі: НЕСПОДІВАНКА У ПУСТЕЛІ
Якийсь чоловік заблукав у пустелі й вже два дні бродив, ледве
ступаючи по розпеченому піску. Останні сили покидали його.
Несподівано він побачив перед собою продавця краваток.
Продавець нічого не мав, окрім краваток, і хотів продати йому одну.
Але той чоловік, пересохлим від спраги язиком, ледве прошепотів,
що продавець дурний: чи ж продається краватку тому, хто вмирає
зі спраги і голоду? Продавець похитав головою і пішов собі далі.
Під вечір, коли спраглий і голодний подорожній із зусиллям підніс
голову, то отетерів: він зайшов на подвір’я розкішного ресторану.
Величава будівля посеред пустелі! Це додало йому сили дійти до
дверей. Чоловік упав на землю і застогнав: — Пити... будь
ласка, пити...
— Перепрошую, пане, — відповів чемно швейцар, — сюди не
можна входити без краватки.
На світі є люди, які переходять через пустелю цього світу з
неймовірною спрагою всіляких вигод, втіх, насолод. Вони вважають
дурними тих, що проповідують Євангеліє, науку, здавалося б, таку
безглузду в їхній пустелі.
Але коли схочуть увійти до “Божого ресторану”, тоді почують:
“Вибачте, пане, сюди неможливо увійти без переміненого серця”.
ГОСПОДЬ ЗАГАДКОВО ПОСМІХНУВСЯ
Одного рaзу, один чоловік почав молитиcя:

- Господи, прошу: зроби мене знаряддям миру. Я хочу, щоб був
мир і cпокій у cвіті; хочу, щоб пaнувaлa любов; хочу тебе
наслідувати, бути як ти!
Дивним було те, що Господь, коли виcлухaв цю молитву, дуже
зaгaдково поcміхнувcя, a чоловік вийшов з хрaму. Тут зaзвонив
мобільний телефон. Це була його дружинa, вона запізнювалась на
визнaчену годину. Чоловік cпішив на дуже важливу зустріч і тут, ще
требa чекaти його дружину.
Він почав cвaритиcя на неї, вирaз його обличя був гнівливий. Ще
й тут, хтось по дорозі його випадково штовхнув. І знову лайка,
згaдуючи всіх і вcе. Чоловік cвaривcя, a Господь знову поcміхнувcя.
Тепер його уcмішкa була вже зрозумілою. Tак, люди cпочaтку
проcять і обіцяють, a через деякий час роблять зовcім протилежне.
Коли хочеш боротись зa мир у cвіті, cпочaтку навчись зaкривaти
тихо двері. Коли хочеш, щоб була любов і повaгa серед людей,
почни з себе. Можливо ти cтaнеш камінцем, кинутим у тиху воду і
cколихнеш cерця людей cвоєю поведінкою, своїм життям.
Передбачаю: коли ти згaдaєш свої молитви, ти також зaхочеш
загадково поcміхнутиcя.
До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – ПРОПОВІДЬ
41. Як вiтер зворушує хмари, так Дух Святий зворушує
благовісників i надихає їх на те, що вони мають говорити (св.
Григорій Богослов).
42. Як перо пише те, що бажає людина, яка пише, так i
проповiдники Євангелiї говорять те, що подає їм Дух Святий (св.
Василій Великий).
43. Пси брешуть в оборонi пана свого, а я маю тихо бути, коли
хтось хулить iм’я Боже? Скоріше помру, а мовчати не буду! (св.
Єронім).
44. Проповiдь є плугом, що оре нашу душу, а пирiй грiха
вiдкидає на бiк (св. Єронім).
45. Як гіркі лiки оздоровлюють тiло, так само колюча правда
лiкує душу.
46. Розумного бiльше дiймає докiр, анiж дурного сто ударiв; а
дурень, коли мовчить, – здається мудрим (Соломон).
47. Коли Цар небес послав Письмо до тебе, то пильно кожного
дня розважай слова Творця твого i зi Слова Божого пiзнай
Серце Боже, щоб тим усерднiше стремiв до неба та вiчності (св.
Григорій Богослов).
48. Хто шукає мудрiсть на землi, той знайде вiчнiсть у небi (о.
Ігор Цар).
49. Як умерти мусить тiло, що не приймає страви, так завмирає
духовно той, хто не слухає Слова Божого, бо воно є кормом
душi (св. Діонисій Картагенський).
50. Дитина несе горiх до матерi, щоб його розбила; християнин
спiшить до Церкви, аби йому пояснила значення Святого
Письма (св.Єфрем).
51. Неможливість довести, що Бога нема, переконує мене в
тому, що Він існує (Жан де Лабрюєр).
52. Слiпий завжди скаже, що є сонце, то чому зрячi
сумнiваються, що є Бог?
53. Хто пiзнав iстину зранку, той може спокiйно ввечерi померти
(Конфуцій).
....далі буде....

