Holy Family Ukrainian
Catholic Church

Українська Католицька
Церква Св.Родини

Pastor: Fr. Olvian N. Popovici

Парох: о. Микола Попович
225 N. 4th St.
Lindenhurst, NY 11757

225 N. 4th St., Lindenhurst, NY 11757

Phone:(631) 225-1168 / Fax:(631) 225-1177

Phone: (631) 225-1168 / Fax: (631) 225-1177

E-mail: popovici1 @ aol.com
Web Page: www.holyfamilyucc.com
Web Page: Saturday School: ukrainskaschkola.com

Sunday Divine Liturgies: 9:00 am - English / 10:15 am - Ukrainian
Weekday Divine Liturgies: 8:00 am or 9:00 am оr 7:00 pm
Holy Days Liturgy: 9:00 am or Previous Day at 7:00 pm

No. 48/17

CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Parish Center: (631) 225 - 1203
E-mail: olvianpopovici@yahoo.com
Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526
Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348
Nataliya Popovici – English cantor
Advisor: Gloria Tolopka (631) 667-6483

December 10, 2017 / Грудень 10, 2017
/Панахида/, зам. Родина Саміло) - укр. мовою.

Неділя 27-та по Зісланні Святого Духа, 10-го Грудня, 2017р. Св.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Глас 2: Апостол: до Колосян 3:4 – 11. / Євангеліє: Луки 14:16 –24.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
10:15 год. ранку –( Теодора Совірка, зам. Марта Скрипочка) - укр.
відбути передподружні науки.
мовою.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме за Боже
Детальніша інформація на фейсбуці:
Благословення для Ґлорії Толопки, зам. Родина Дональдц. https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Понеділок, 11-го Грудня, 2017. Прпмч. Стефана Нового. Св. мч. Іринарха. Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з
9:00 год. ранку – За здоров’я Ґлорії Толопки, зам. Наталія Попович 1:30 – 2:15год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі –
п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
7:30 год. вечора – Парастас (9-й день) за пок.  Марію Покора,
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
зам. Надія Попович - укр. мовою.
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
Вівторок, 12-го Грудня, 2017. Св.мч. Парамона. Св. мч. Філумена.
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо
9:00 год. ранку – За здоров’я Адріана Салук, зам. Наталія Попович заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності,
звертатися у будь-який час.
Середа, 13-го Грудня, 2017. Св. всехвального ап. Андрея
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Первозванного.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 5- го січня
Увага: Це є урочисте свято.
2018р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
9:00 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
7:00 год. вечора – За здоров’я Ґлорії Толопки,
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота
зам. Сестринство Св. Вервиці
(10:00 – 2:00 год).
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
Четвер , 14-го Грудня, 2017. Св. прор. Наума.
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
9:00 год. ранку – За здоров’я о. Василя Колопельник,
християнина.
зам. Наталія Попович
Служба Божа для дітей і молоді (14 – го січня 2018 р о 12:00 год дня) в
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині
10:00 год. ранку – Панахида в Пам’ять пок.  Мирослава
дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до
Івана Кардинала Любачівського
Храму Господнього.
П`ятниця, 15-го Грудня, 2017 р. Св. прор. Аввакума.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
9:00 год. ранку – За здоров’я Роберта та Летісії Налевайко,
12:00 год кожної п’ятниці.
зам. Наталія Попович Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
Субота, 16-го Грудня, 2017 р. Св. прор. Софонії.
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
5:00 год. вечора – Боже Благословення для Андрія Танчак з
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
нагоди його 40 ліття уродин та його Родини; Боже Благословення втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає
для Вікторії Смеричинської з нагоди 2 уродин та всієї Родини
Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса
Смеричинських, зам. Ігор Смеричинський.
Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
6:00 год. вечора – Вечірня.
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Неділя 28-ма по Зісланні Святого Духа, 17-го Грудня, 2017р. Св.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
влкмч. Якова Персянина. Прп. Палладія.

влкмчц. Варвари. Прп. Йоана Дамаскина.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку –(Іван, Олена, Михайло, Барбара,

Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
притулків
в
Україні.
Було
приготовлено
декілька пачок, але ми
Недільна Пожертва, 3 грудня, 2017 р.
потребуємо
пожертви,
хто
має
можливість
покрити пересилки.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
винагородить сторицею.
Свічки: $275, Тетрапод: $4, Парафіяльна річнеця: $200, Пожертва: $20,
3. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капуста з грибами,
Офіра: $15, Вареники: $18, Різне: $15, Квіти: $170, Кава: $230,
а також голубці з м’ясом, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з
Місячна пожертва на іпотеку - $885.00,
продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
Недільна пожертва – $1,234.00
/ Разом - $2,968.00
4. Дорогі Парохіяни: Кожен з нас прикрашає доми перед
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
Різдвом. Просимо також пам’ятати про прикрасу Церкви у цей
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 3 – го грудня 2017 р.
час. У ваших річних конвертах знаходяться конверти з назвою
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
“flowers” , які просимо вживати при складанні пожертв для
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у прикрас квітами нашого Храму на Різдв’яні свята. Заздалегідь
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
дякуємо всім вам за вашу жертвенність.
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
5. Дорогі Парафіяни: 10- го грудня 2017 р. о. Василь
до священика.
Салковський, ЧСВВ, протоігумен оо Василіян в США
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці грудні 2017 р. наші
загостить до нашої парафії. В цей день буде можливість
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
приступити до Св. Сповіді до і після Служб Божих. Але щоб
“На Многая і Благая літа!”
приступити до сповіді просимо належно приготуватися до неї із
щирим серцем.
Новини нашої парафії:
6. Календарі та конверти на 2018 рік Ви можете придбати в
а. Дорогі Парохіяни, приносимо вам до відома що в неділі 10 –
неділю 10-го грудня 2017-го р. після Божественних Літургій.
го та 17 – го грудня після обидвох Служб Божих, Сестринства
7. Якщо хтось потребує відвідин священика в лікарні , вдома, або
Апостольства молитви та Св. Вервиці будуть проводити
важко хворої особи, будь-ласка телефонуйте до Церкви і
розпродаж випічки солодкого. Зібрані кошти будуть використані повідомте. Без вашого запрошення або дозволу, священик немає
для покриття страхівки за цей рік. Дякуємо за вашу увагу.
права відвідати хворого у лікарні.
б. Прихід св. Миколая будемо святкувати 10 грудня о 1 год по
8. Українська Суботня Школа організовує свято з нагоди
обіді. Додаткова інформація на додатку до вісника.
празника св. Миколая 17 грудня ц.р. і запрошує усіх парафіян
в. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка
прийти на зустріч св. Миколая, котрий роздаватиме дітям
відбудеться 17-го грудня 2017 р.Б.
подарунки. Більше інформації можете довідатись у додатку до
г. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2017/2018 при нашій
парафіяльного вісника.
парафії відбудеться у неділю 31 грудня починаючи о 9 год.
------------------------------------------------------------------------------------------------вечера. Музика – від гурту “Земляки”. Додаткова інформація
Різдв’яна пожертва: Дорогі парафіяни, у цей подарунковий
прилучена до нашого вісника.
передріздв’яний час не забуваймо і про обдарування нашої Церкви,
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
як ми це робимо для наших рідних. Кожен Ваш дарунок-пожертва
А. п. Василеві Баглай, який нещодавно склав пожертву для
буде високо оціненим і Господь Вас винагородить сторицею
добра нашого Храму.
---------------------------------------------------------------------------------------------Б. п. Сузані Олешко за пожертву для нашого храму в сумі 300
До вашої уваги: Кл. 3, 4–11. «Умертвляйте, отже, ваші земні члени:
розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість – що є
дол, для необхідного вжитку у нашій Церкві.
ідолопоклонство» Знаємо, що кожна земна радість, якою б вона не була, –
В. п. Мартину Сміт, який минулого тижня двічі зголосився
дочасна. Лише Бог є Джерелом вічної радості. Але цієї втіхи, яка лине від
виконати необхідну працю зремонтувавши нашу опальну систему Господа, не зможемо відчути, доки не умертвлятимемо своїх гріховних
і тим наш храм заощадив додаткових витрат.
схильностей, у яких найчастіше шукали і шукаємо радості. Апостол Павло
Г. п. Томасу Ларая, який недавно зголосився виконати необхідні називає такі гріхи як розпуста, нечистота, пристрасті, лиха пожадливість,
зажерливість – ідолопоклонством. Тобто тим, що часто в нашому серці займає
праці в парафіяльному офісі.
Господа, а отже – місце Його радості! Поборюймо ці гріхи у своєму серці
Ґ. Родинi Саміло які встановили для різдв`яних прикрас нашого місце
та наповнюймось Господом. Бо лише з Ним зможемо пізнати правдиву
храму три ялинки, а також прикрасили Церкву, поставили шопку і радість, яка не проминає, лише в Ньому зможемо знайти захист від спокус
приготували Церкву до Різдв`яного часу. Парохіянам: п. Оксані
і витривати в чистоті до зустрічі з Господом! Лк. 14, 16-24. «Один чоловік
справив велику вечерю й запросив багатьох». Цей уривок показує нам, що
Владичак, п. Галині Сабадах, п. Надії Сабадах які прийшли
Бог кличе всіх йти за Ним. Слово «багатьох» означає – всіх. Це справді так.
минулого тиждня та прикрасили ялинки в нашій Церкві та у
Покажіть мені ту людину, якої Бог би не кликав, якої б не хотів бачити у своєму
притворі: п. Марті Скрипочці,п. Надії Руссо п. Ігорові та Василиві Царстві! Бог кожну людину створив для вічності з Ним. А хто є вибрані? Це ті, які
Приступа, які добровільно прийшли та прикрасили ялинки в
самі себе вибрали, бо вирішили відповісти на цей Божий заклик. Бачимо, як усі
ці троє осіб в різний спосіб відмовляються або, радше, знаходять виправдання,
нашому Парафіяльному Центрі.
чому вони не можуть прийти на цей бенкет, не можуть відповісти на
Д. п. Томасу Ларая та п. Сілвії Сміт, які минулого тиждня
запрошення. Погляньмо на наше життя: з одного боку – ми усвідомлюємо, як би
приготовили для нас конверти на 2018 - й рік.
мали жити, як нам треба чинити в певних обставинах, бо знаємо Божі Заповіді. А
Е. Михайлові Кубаричу за приготування троянд та інших квітів
з іншого – що в нас виходить натомість? Бачимо, як ми відповідаємо на той
навколо нашої церкви до приходу зими.
Божий поклик. Завжди знаходимо причини, чому так не живемо, чому так не
чинимо. Якщо хтось хоче виправдатися, то завжди шукає причини, а хто
Є. жінці з нашої парохії, яка бажає залишитись анонімною, на
хоче відповісти на запрошення Бога, то завжди знайде можливість! протязі минулого тижня приготовляла пачки для одного з
Владика Венедикт (Алексійчук.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Святого апостола Андрея Первозванного
честь святого Андрея побудував у Царгороді величну церкву. Коли
Святий Андрей був перший серед апостолів, який пізнав Христа
хрестоносці захопили Царгород, то кардинал Петро Капуанський у
Спасителя і пішов за Ним, тому він називається “Первозванний”.
1208 р. переніс мощі святого до Італії, до міста Амальфи. У 1418 р.
Євангелист Йоан розповідає, що коли Йоан Предтеча охрестив
голову святого Андрея перенесли до Риму, до храму святого Петра.
Христа Спасителя, то своїм учням сказав, що Христос – Син Божий. На Київській горі, де колись, згідно з переданням, апостол Андрей
“Другого дня знову стояв Йоан там, ще й двоє з його учнів. Угледівши провістив майбутнє Руси, смоленський князь Мстислав Романович у
ж Ісуса, який надходив, – мовив: «Ось Агнець Божий». Почули двоє
1212 р. побудував церкву Воздвиження Чесного Хреста. Через шість
учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися Ісус і
років її перебудували і посвятили пам’яті святого Андрея.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
побачивши, що вони йдуть, мовив до них: «Чого шукаєте?» Ті ж
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.
Йому: «Равві, – що в перекладі означає: Учителю, – де
Запам’ятаймо: ЦАРСЬКИЙ БЛАЗЕНЬ
перебуваєш?» Відрік він їм: «Ходіть та подивіться». Пішли, отже, і
У царя був блазень, який щодня розвеселяв його жартами і
побачили, де перебуває, і того дня залишилися в Нього. Було ж
близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих сміховинками. Одного дня цар поручив блазневі свій скипетр:
— Тримай його доти, доки не знайдеш дурнішого від себе. Тоді
двох, що, почувши Йоана, пішли за Ним” (Йо. 1, 35-40).
“О щасливий день, – вигукує святий Августин, – той день, коли вони можеш подарувати йому цей скипетр.
Через кілька років цар важко захворів. Відчуваючи, що невдовзі
перебували у Христа Спасителя! Хто бо може оповісти те, що вони
тоді чули з божественних уст Ісуса!” Андрей, сповнений віри, спішить помре, покликав блазня, котрого таки любив, і сказав йому:
— Пускаюся в далеку дорогу...
до Петра і каже йому: “«Ми знайшли Месію»... І привів його до Ісуса
— Коли повернеш? Може, через місяць? — спитав блазень.
(Йо. 1, 41-42). Після цього обидва брати кидають свої сіті і дім у
— Ні, — відповів цар. — Вже ніколи.
Капернаумі (родом були вони з Витсаїди, в Галилеї) й ідуть за
— А як ти приготувався до цього походу? — питав далі блазень.
Христом Спасителем. Апостол Андрей є свідком усіх чудес Ісуса, чує
— Ніяк! — сумно відповів цар.
кожне Його слово, ділить з Ним нужду та переслідування і йде слідом
— Ти відходиш навіки, — задумливо прошепотів блазень, — і
за Ним. Після Зішестя Святого Духа, коли всі апостоли розійшлися
проповідувати слово Боже, тоді і св. Андрей поніс серед поган світло зовсім не приготувався. На, бери свій скипетр — я знайшов
дурнішого за себе. Багато є таких, що не готується до “далекої
правдивої науки. Святі Отці Церкви, зокрема Григорій Богослов,
дороги”. Тому та хвилина приходить з болючою тривогою. “Чувайте,
Григорій Великий, Йоан Золотоустий, Єронім, погоджуються з тим,
що святий Андрей навчав у Греції, в Епирі, він просвітив Ахаю, і,
отже, не знаєте бо ні дня, ні години” (Мт. 25, 13). А ти готуєшся?........
згідно з переданням, він перший голосив слово Боже у Візантії,
До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
згодом названій Константиполем, де поставив єпископом Стахія,
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – ТЕРПІННЯ
якого апостол Павло називає своїм возлюбленим (див. Рим. 16, 9).
Найстаріші церковні письменники стверджують, що апостол Андрей 183. Нехай християнин не думає, що зробить поступ у духовному
житті, коли забуває про терпіння Ісуса Христа та не зносить
проповідував науку Христову в Скитії, тобто на території Руси.
терпеливо болів, убожества та погорди (св. Альварез).
Літописець Нестор та інші розповідають, на основі передання, що
святий Андрей з учнями своїми йшов вгору по Дніпру, аж до пагорбів, 184. Якби ми знали, що за дорогоцінний скарб знаходиться в
недугах, ми приймали б їх з такою втіхою, з якою приймаємо
де згодом постав Київ. Тут святий апостол переночував, а вранці,
найбільші добродійства (св. Вінкентій Павло).
оглянувши оком той чудний розлогий Божий рай, сказав до учнів:
185. Ви повинні з любові до Ісуса вміти терпіти так, щоб ніхто не
“Бачите ті гори? Знайте, що на них засіяє благодать Божа і постане
зумів того побачити (св. Тереза з Авіля).
тут велике місто, і багато в ньому буде церков, і вся земля ця
186. Як настане час терпіння, зневажання та розпинання, – ти
просвітиться святим хрещенням”. І, поставивши тут хрест, пішов
це ще дрібниця в порівнянні з тим, на що я собі заслужив
далі. Cвятий Андрей прийняв мученицьку смерть у Патрах, в Ахаї. На подумай:
(св. Хосе Ескріва).
смерть його засудив намісник Егей (Єгеат), велів прив’язати святого 187. Велике горе і страждання одних розчавлюють, а інших роблять
апостола на скісному хресті. “А коли побачив він хрест, на котрім мав сильними і святими (о. Ігор Цар).
умерти, – каже святий Вернард, – то не зблід від його виду і не
188. Хто б ти не був: якщо ти любиш i терпиш, пам’ятай, що живе
змінився на лиці, а повний радости молився: «О добрий, святий
лише той, хто згоряє (Н. Сальванескi).
хресте, за яким я тужу вже так довго! Спокійно і радісно приходжу я 189. Якщо любиш – то без тями, а як терпиш – то до мучеництва (св.
до тебе. Ти прийняв мого Божественного Спасителя, прийми і мене, Хосе Ескріва).
Його учня, щоб через тебе дійшов я до Нього!» Чи є це слова
190. Це найбiльше нещастя нiчого не терпiти на землi. Ця людина
чоловіка, чи радше ангела? Це слова чоловіка, який був готовий так знаходиться над пропастю (св. Вінкентій Павло).
само страждати, як готові нині і ми, та який Бога любив з усього
191. Розкіш спочатку принаджує, а потім зраджує; терпіння
серця, і любов та була сильніша за смерть! О, якщо б ми мали таку
відштовхує, зате потім колюче терня гарно зацвітає.
любов, то яким солодким був би нам усякий труд, яким легким усяке 192. Коли у св. Франциска з Асижа все було добре, то боявся, чи Бог
умертвлення, яким милим усяке страждання! Тому шукаймо такої
не забув за нього.
любови, а якщо її маємо, то зберігаймо її у собі і пам’ятаймо слова
193. Багато людей згідні на те, аби на очах тисяч захоплених
Спасителя, що той, хто хоче за Ним іти і бути Його учнем, хай несе
глядачів їх прибили цвяхами до хреста, однак не вміють посвій хрест”. Так каже святий Вернард. Святий апостол Андрей
християнськи перенести злободенних уколів голкою. Коли ж це так,
мучився на хресті три дні, а З0 листопада 62 р. його душа полетіла
то подумай: що більш героїчне? (св. Хосе Ескріва).
до неба, і “Первозванний” засів на престолі непроминаючої слави.
194. Терпіння, недуги, сльози, бажання, молитви є також способом
Мощі святого апостола Андрея у 355 р. було перенесено до
проливання крові. Дивним даром Божої благодаті вільно нам таким
Царгорода і складено разом з мощами святого євангелиста Луки і
способом свою кров доливати до Христової чаші і тим способом
святого Тимотея у церкві святих Апостолів. Імператор Аркадій на

доповняти те, що бракує Христовим страстям. Вільно своїми
терпіннями завершувати Христове діло (Митрополит Андрей).
195. В очах страждальної людини ми бачимо розп’ятого Христа, в
очах дитини – відблиск неба. Душа, що сповнена любов’ю, спішить
до них (о. Ігор Цар).
196. Тобі, бідна убога дитинко, що терпиш гіркі терпіння й болі,
недуги, що лежиш у ліжку опущена, забута всіма, – тобі вільно
приймати терпіння й терпіти так, що твоє ліжко стане неначе
Христовим хрестом, на котрім розп’яте твоє тіло буде проливати
свою кров разом з Ісусом за спасіння світу (Митрополит Андрей).
197. Можна бути щасливим у фізичній недузі і нещасним – будучи
здоровим (Ірина Моселіані, інвалід I-ої групи).
198. Коли тебе спокушає нетерпеливість, пригадай собі, що ти через
свій гнів, мабуть, позбавляєш якусь душу неба (о. Йосиф Схрейверс).
199. Є душi, що хотiли б так багато чинити для Моєї слави, що
бажали б перебiгти цiлий свiт, аби навернути якнайбiльше душ.
Однак вони прикованi до лiжка і бувають не раз тягарем не тiльки
самим собi, але й іншим. Проте якраз цi душi одним актом згоди з
Моєю волею чинять бiльше, якби навiть для спасіння душ перебiгли
цiлий свiт. Запиши цi слова. Зробиш цим менi приємнiсть, бо вони
принесуть душам багато добра (з об’явлень св. Бенігні).
200. Я обіцяю тобі зробити тебе щасливою не в цьому світі, а в
майбутньому (з об’явлень Матері Божої св. Бернадеті в Люрді).
201. Моя обручнице, дай менi душi! Жертва є те, чим можеш менi їх
здобути. Жертва! Я вмер на хрестi, щоб спасти душi. А вiд тебе не
домагаюся аж так багато, нi, моя Бенiгно! Тiльки промовчати терпке
слово, здержати непотрiбний погляд, вiдкинути пусту гадку. Тобто –
робити все те, що вимагає жертви, з Моїми безконечними заслугами.
202. Пам’ятай, що твоє спасіння залежить вiд довiр’я до твого Iсуса.
Чим більше це довiр’я в тобi закорiниться й розростеться, тим бiльше
щастя чекає тебе! (з об’явлень св. Бенігні).
203. Море має свої береги i межі, а милосердя Боже – безмежне (св.
Iван Золотоустий). .... далі буде....

що було б з ними, якби їхня мати убила б їх у своєму лоні?
У США при абортах щорічно гине близько 20-ти тисяч жінок, а 350
тисяч набувають різних хронічних недуг, як-от: кровотечі,
запалення, зараження, нервовість, неплідність. До одного
священика приходить за порадою жінка, що зігнала плід: «Отче,
— каже вона, — я ніколи не піду до неба. Я терплю муки пекла
день і ніч. Моє сумління ані на хвилину не дає мені спокою. Я
ввесь час бачу переді мною маленьке обличчя. Завжди чую його
голосочок, що каже: «Мамо, ти не підеш до неба, бо не хотіла
впустити мене до неба». Чи є в світі більш жорстокий кат від мук й
докорів сумління? Німецький кардинал фон Ґален був 13-ою
дитиною у своїй родині. Ставши єпископом, він видрукував на
пам’ятку образки з таким написом: «Я 13-та дитина у моїй родині.
Повіки буду вдячний моїй мамі, що мала відвагу прийняти і ту 13ту дитину, яку їй Бог послав. Без згоди моєї матері я сьогодні не
був би ані священиком, ані єпископом». На гріх зігнання плоду
нема жодного оправдання. Кожний стан життя для виконання
своїх обов’язків вимагає великої посвяти й пожертви; вимагає
його також подружнє життя і народження дітей. Кожна мати
повинна мужньо, навіть по-геройськи здійснювати Богом даний їй
обов’язок приводити на світ дітей і ніколи не шукати себе, але
Господньої волі, бо від цього залежить її вічне спасіння, нагорода
та щастя в небі.
БІЛА СМЕРТЬ — АБОРТ

Щоденник ненародженої дитини:
«3.Х.: Сьогодні почалося моє життя в лоні матері. Мої батьки про
це ще нічого не знають, та я вже існую.
19.Х.: Я вже дещо підріс, але ще дуже малий і безпомічний. Моя
мама все робить за мене, хоч сама ще не знає, що носить мене
під своїм серцем. Вона несвідома, що мені помагає і навіть
живить мене своєю кров’ю. Вона така добра!
П’ЯТА БОЖА ЗАПОВІДЬ - «НЕ ВБИВАЙ!»
25.X.: Сьогодні моє серце почало битися. Воно буде легенько
(з книги "Божі заповіді" о. Юліян Катрій, ЧСВВ)
битися впродовж усього мого життя аж до смерті.
Аборт і його страшні наслідки:...продовження ... Він також кидає 20.ХI.: Щойно сьогодні лікар сказав моїй матері, що я живу під її
тінь на стан морального здоров’я нашої суспільності». А д-р
серцем. Вона певно мусить бути щаслива. Мамо, чи ти дійсно
Андре Геллеґерс зазначає: «Я не маю жодного сумніву у тому,
щаслива?
коли біологічно починається людське життя. Воно починається з 13.ХII.: Я вже майже бачу, хоча довкола мене темно. Коли моя
зачаття. А твердити, що воно починається в якийсь інший час — мама приведе мене на світ, я побачу сонячне світло, а що
це біологічний нонсенс». Одна п’ята частина усіх лікарів Норвегії найважливіше, я дуже хочу бачити мою маму. Мамо, як ти
(1027 осіб) у вересні 1972 р. підписала декларацію проти
виглядаєш?
пропозиції у парламенті щодо необмеженого зігнання плоду. Вони 24.ХII.: Мені було б цікаво знати, чи моя мама вже чує ніжні удари
заявили, що «охорона людської гідності завжди була основним
мого серця? Воно так рівно б’ється враз із її серцем.
етичним правилом медичної професії... Стосовно поточних
29.ХII.: Сьогодні моя мама брутально вбила мене!»
дебатів, ми твердимо, що необмежений аборт не є виявом
Колись злобний цар Ірод, бажаючи вбити Дитятко Ісуса,
розумної та гуманітарної розв’язки проблеми аборту». Як
наказав знищити малих невинних дітей у Вифлеємі. За свій
почуваються жінки, які зробили аборт? Для тисяч дівчат і жінок
злочин він донині став символом підлої, злочинної, жорстокої
аборт є причиною постійного фізичного каліцтва. Багато з них
людини. Та огидний злочин Ірода сьогодні кожного дня по цілому
признає, що день і ніч мучить їх страшна травма впродовж життя. світі повторюється тисячі разів через убивання невинних дітей
Мучать їх й докори совісті, усвідомлення злочину, депресія, жаль і у лоні матері. Біла смерть, аборт — це великий злочин і тяжкий
гнів за вбивство невинної дитини. Одна жінка каже: «Чому мені
гріх супроти Бога, дитини й матері дитини.
ніхто не сказав, як буду себе почувати після зігнання плоду? »
Запам’ятаймо: Якщо будемо старатися сумлінно чинити кожне діло
Інша твердить: «Я все ще сердита на свого чоловіка, що не
згідно з Божою волею, тим самим завжди будемо злучені з Богом
стримав мене від аборту». А ще інша, яка 14 років тому зробила
безнастанною пам'яттю про Нього... Усе, що робимо, робімо наче
аборт, заявляє, що вже ніколи не хотіла б терпіти тієї муки і того
на Божих очах. Кожна наша гадка нехай буде такою, наче б її Бог
оглядав. Таким чином будемо мати постійний Божий страх й
почуття провини, які мала впродовж 14-ти років. Чи ті дівчата й
жінки, що нищать дітей у своєму лоні, призадумувались над тим, ненависть до гріха (св. Василій Великий, ШПр. 5).

