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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя свв. отців I-го Вселенського Собору, 28-го Травня,
2017 р. Прп. Пахомія Великого.
Глас 6 : Апостол: Діяння Апостолів 20:16–18, 28 - 38. / Євангеліє: Івана 17:1–13.

9:00 год. ранку – (Боже Благословення для Омеляна, Андрія та
Петра Стишин, зам. Наталія Попович) – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
2:00 год. після обіда –відбудеться Проща –Молебень до Матері
Божої в Е. Морічес - укр. мовою.

8:00 год. вечора – Акафист до Прич. Діви Марії

( Молебень чи Акафист служиться о 8 – ій год. вечора кожного дня місяця травня)

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

May 28, 2017 / Травень 28, 2017

6:00 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора –  Марія (1- а Річниця),
зам. Ігор Приступа
Зіслання Святого Духа , Неділя 4-го Червня, 2017р. Св. мч. Василиска.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Андрія та Галини
Хробак з нагоди 30 ліття Подружнього життя , зам. Родина Хробак) укр. мовою.
12:00 год. – Літургія для дітей та Перше Урочисте Причастя – на
обидвох мовах.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється 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 (9:00-1:30). Детальніша
інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
зам. Надія Паньків Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 – 3:00 год;
(9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 год. Вчителі – п. Григорій Момот та п.
Вівторок, 30-го Травня, 2017. Св. ап. Андроніка і тих, що з ним.
Христина Момот.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Ольги,
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої п’ятниці
зам. Марія Шнайдер (2)
місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь повідомляти
8:15 год. вечора – Біблійні студії – на анг. мові.
парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будь-який час.
Середа, 31-го Травня, 2017. Св. мч. Теодота, що в Анкарі. Свв. мчч. Петра, Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 2- го Червня 2017р. і
Діонисія і тих, що з ними. Свв. семи дів.
розпочнеться о 8 годині вечора.
9:00 год. ранку –  Джорджіяна Сміт, зам. Родина Сміт
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8 годині
вечора на анг. мові.
8:00 год. вечора – Закінчення Молебня до Матері Божої
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 – 2:00
8:15 год. вечора – Біблійні студії – на укр. мові
год).
Четвер , 1-го Червня, 2017. Св. свщмч. Патрикія, єп. Пруського, і тих, що з Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі та
свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
ним. (на сьогодні переносимо службу свв. Константина й Олени).
Божа для дітей і молоді (4 – го червня 2017 р в 12:00 обіда) в першу неділю
9:00 год. ранку – Подяка Богові за всіх прочан присутніх на Служба
місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12 годині дня для дітей-батьків. Також
Марійській прощі, зам. прочани.
пригадую всім, що 4-го Червня буде Перше Урочисте Св. Причастя. Шановні батьки не
забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
8:00 год. вечора – Розпочинається Молебень до ГНІс. Хр.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до 12:00 год
П`ятниця, 2-го Червня, 2017 р. Віддання Вознесення. Св. мч. Талалея.
кожної п’ятниці.
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Юрія, Ольги,
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
зам. Галина Гнип (3) Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто втомився і
хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній і кому потрібна
8:15 год. вечора до 10:45 вечора – Нічні чування, розважання,
молитви та в 8:00 год. вечора Акафист до ГНІс. Хр. (зам. Матері в дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко
двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб
Молитві) – на Українській мові
представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Субота, 3-го Червня, 2017 р. Субота заупокійна. Свв. великих царів і
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
рівноап. Константина й Олени.
Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
8:00 год. ранку -  Панахида в пам’ять всіх померлих
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Понеділок, 29-го Травня, 2017. Прп. Теодора Освященного, учня св. Пахомія.
Увага: Цивільне свято. День Пам’яті героїв.
9:00 год. ранку -  Панахида в пам’ять героїв
7:00 год. вечора –  40 – й день за пок. Іван Благий /Панахида/,

Друга Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
прилучилися
до
збірки
коштів
потребуючим
дітям в м.
Недільна Пожертва, 21 травня, 2017 р. Харитативна Акція – 565 дол.
Золочів,
Україна.
Ваша
щира
пожертва
становила
305 дол.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне б. жінкам зі Сестринства Св. Вервиці та всім жінкам з нашої
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Парафії (всіх разом було 35 осіб), які не зважаючи на домашні
Свічки: $170, Тетрапод: $7, Вареники: $6, Кава: $160, Страхівка: $180, Пожертва: $305,
турботи організували виготовлення вареників з картоплею та з
Підтримка парохії: $50, Різне: $7, Свята: $5, Добровільна пожертва: $170, Вознесіння: $85,
капустою у вівторок 23 – го травня 2017р. на продаж та для
Місячна пожертва на іпотеку - $265.00,
нашого фестивалю.
Недільна пожертва – $869.00
/ Разом - $2,839.00
в. п-ву Славомиру і Олені Саміло, котрі минулого тижня
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
прилучили свої зусилля і працю та змінили обруси у нашому
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 21–го травня 2017 р.
храмі до Зелених Свят минулого тижня.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
г. п.Сілвії Сміт, яка минулого тижня допомогла своєю працею у
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є багатьох необхідних потребах при канцелярських справах.
у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців та
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо
винагородить сторицею.
звертатися до священика.

7. До вашої уваги:
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці травні та червні 2017 А. Фестиваль при нашій парохії 11 – го червня 2017р.
Б. Наша Українська школа планує подорож до Мистик, штат
р. наші найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
Конектікут 24 та 25 червня. Більша інформація прилучина до
“На Многая і Благая літа!”
------------------------------------------------------------------------------------------------------ вісника.
8. Дорогі Парафіяни: 4- го червня 2017 р. о. Мартін Канаван,
Новини нашої парафії:
----------------------------------------------------------------------------------------

1. Сьогодні, Неділя 28 травня ми плануємо поїхати на закінчення
Маївки до East Moriches (exit 61 Sunrise Hwy) і відслужити там
Молебень до Матері Божої о 2- й год після обіда. Просимо всіх до
участі у спільній молитвi.
2. Надсилаємо вітання новоохрещеному Данеїлу Василю
Данешенко, синові Олега Данешенко та Лілі Данешенко - Дяків з
нагоди його Хрещення, Миропомазання та прийняття Пресв.
Євхаристії, яке відбулося 21-го травня 2017 року.
3. Місяць Червень- це місяць присвячений Серцю Христовому.
Молебень чи Акафист служитиметься щодня протягом червня о
8-ій год. вечора. Просимо всіх парохіян до участі у цих Відправах.
Будь ласка знайдіть час, щоб нам всім разом зустрітися на
Молебні. Дорогі парохіяни Молебень це ніщо інше, як
додаткова наша молитва. Невжеш ми не потребуємо Бога у
нашому житті, так сильно всунились у власне життя, що нам
бракує часу і не допускаємо Бога в наше життя. Додаткова
молитва додає нам сили у боротьбі з нашими спокусами та
впадком у гріх. Будь ласка знайдіть час і приходьте до храму
на молитву Молебня чи Акафиста.
4. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з капустою та з
сиром, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб
нашої Церкви.
5. Запам`ятайте:
а. Збірка в місяці червні: Прибирання церкви: Наступна
добровільна збірка відбудеться 25-го червня 2017 р.Б.
б. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
понеділок, 29 травня ц. р. о 7:15 год. вечора. Запрошуються всі
парафіяни, які бажають брати більш активну участь у житті своєї
парафії. Обговорюватиметься також підготовка до цьогорічного
Парафіяльного фестивалю.
в. Український танцювальний колектив Горлиця при нашій
парафії організовує 11-го Червня 2017р 1-ий Український
Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша інформація
прилучина до нашого вісникa.
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а всім парафіянам, що прилучилися до другої збірки минулої
неділі (на прибирання церкви та покриття витрат кошення трави).
Було зібрано $170.00. Також щира подяка всім тим, які

Духівник Семінарії в Стемфорді, загостить до нашої парафії. В
цей день буде можливість приступити до Св. Сповіді після 8:30
год. ранку. Але щоб приступити до сповіді просимо належно
приготуватися до неї із щирим серцем.
До вашої уваги: Ді. 20, 16–18, 28-36. «Більше щастя давати, ніж брати»
Для нас дуже мило і приємно, коли про нас пам’ятають інші, телефонують і
турбуються. Нам приємно отримувати подарунки, нам важливо, щоб інші не
забували про нас. І нам боляче, коли цього немає. Але, напевно, ми не раз
досвідчували, коли щось отримуємо, ця радість триває якийсь час, коли ми це
посідаємо, а це декілька хвилин чи годин. Потім зауважуємо, що воно не
приносить нам цієї радості, на яку ми сподівались, коли ще прагнули цього. У
житті кожний із нас мав більший чи менший досвід того, коли ми не тільки щось
отримали, а й комусь іншому давали. Звичайно, нам непросто це робити, бо ми
не навчені цього належно зробити. Однак добре пам’ятаємо як відчували тоді
радість і приємність, коли когось чимось обдаровували, коли комусь щось
давали. Тож вміймо завжди і повсякчас не стільки очікувати й шукати від когось
іншого, шукати різних нагород і дарів, а вміймо дарувати. Що більше будемо
дарувати, розпоряджуватись тими добрами, які маємо, то більше Бог нас
нагороджуватиме цими добрами, щоб ми і далі могли обдаровувати інших,
давати іншим.
Йо. 17, 1-13. «Отче святий! Заради імени Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені
передав». Хоча ми знаємо, що Христос об’явив правду про Бога – про Отця,
Бог явив нам Сина, але й знаємо також, що людина завжди схильна дивитися на
правду суб’єктивно, зі своєї «дзвіниці». І тому це об’явлення про Христа люди
починали час від часу трактувати по-своєму, з’являлися єресі, що є і дотепер.
Отці Першого Вселенського собору, яким присвячена сьогоднішня неділя,
проголосили певні догми – Символ віри, зокрема його першу частину, щоб
окреслити нашу віру: що ми віримо в Бога, в Сина Божого Ісуса Христа, що
маємо ту віру, яку Христос нам передав.
Стараймося цю нашу віру пізнавати, щоб могти передавати наступним
поколінням Добру Новину, яку явив нам Христос, цю віру, яку досвідчили
апостоли й передали іншим учням, а ті – іншим поколінням. Маємо нашу віру
знати, щоб її у чистоті передати іншим.
Владика Венедикт (Алексійчук).
Запамятаймо: Погляньте, діти, на давні покоління і побачите, як жили

наші Отці. Ви знаєте про їхні довготривалі пости і про їхні незламні
терпіння. Вони боролися не один або два роки чи десяток років, але - той
мовчав стільки-то років, а інший виконував таке-то служіння, а ще інший
- таке заняття. І їхня ревність була полум'яна, відганяючи всяке хитання
і вказуючи душі дорогу до Бога... «Як буду я разом з Йовом - говорив
Василій Великий, - коли я не переніс з подякою нещастя, що мене було
стрінуло?» (св. Теодор Студит, Про наслідування св. Отців, Наука 3, 44).

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Ліненгурст, НЙ 11757
думка
про
неї
не
Бога,
а
інших
людей. Їй соромно, що хтось
До вашої уваги:
може
подумати
про
неї,
що
вона
грішниця, яка не ходить до
1. Українська Католицька Парафія Св. Трійці в Статен Ісланд
церкви!
Звичайно,
це
не
так!
Люди
на повному серйозі
організовує 4-го Червня 2017р 6-ий Український Фестиваль
переконані, що навіть коли їх і можна назвати грішниками, то
при Парафії. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
вони вже точно не грішніші за своїх сусідів! Так, ці «віруючі» не
інформація прилучена до вісника.
лише хочуть обманути інших, але й готові себе самих усе
2. Дорогі Парафіяни: ВІДПУСТ В МОНАСТИРІ СВЯТОГО
життя переконувати у зручній для них брехні. Насправді
ЙОСАФАТА отців Чину Св. Василія Великого Святкуйте
Сповідь повинна бути регулярною. Не рідше разу-двох на
разом з нами 400-ліття заснування Василіанського Чину Св.
місяць.
Йосафата прийнявши участь у відпусті 18 червня 2017 року
в монастирі за адресою: 1 East Beach Drive, Glen Cove, NY
2. «Я не маю особливих гріхів, тільки повсякденні…”
11542, on Long Island. З нагоди Ювілею Апостольська
Столиця надала Повний відпуст учасникам
Звичайно, не може не дивувати, як люди, які ніколи не
святкування.
відкривали жодної книжки з богослів’я та аскетики, вміють
безпомилково розрізняти «повсякденні» гріхи від якихось
Священик розповів про 10 популярних людських
інших, а головне – помічати їх за собою. Очевидно, в системі
заблуджень на Сповіді
цінностей таких осіб повсякденні гріхи не такі страшні, бо
Написати цей текст мене підштовхнули численні розмови з
протиставляються більш жахливим і небезпечним
людьми, які полюбляють сповідатися принципово
(святковим?). Насправді, це велика помилка – легковажити
напередодні Пасхи. Зазвичай, я стримуюся, щоб не
небезпеками малих гріхів. Якщо кожного разу йдучи додому,
запитати прямо: із якого це ти дива прийшов на Сповідь,
ми будемо приносити з вулиці невеличкий камінець, то вже
якщо увесь рік до цього, і вже напевне рік після нашої
зовсім скоро наша оселя буде вщент наповнена дрібним
розмови, ми більше не побачимо тебе в храмі? Звичайно, я
камінням! Між іншим, Святі Отці попереджали, що дуже часто
такого не скажу, бо як священик буду йти на неймовірні
покаятися у великих падіннях людині буває простіше, ніж
кроки, щоб ця людина до мене повернулася. Однак,
навчитися контролювати ті гріхи, які начебто не настільки
найчастіше, не маючи нагоди побачити таких людей знову,
смертельні. І, ось саме тому Православна Церква ніколи не
я подумав, що цілком логічним буде написати кілька слів до
мала чіткого поділу на великі та малі гріхи. Всі гріхи без
них, із поясненням хоча б десяти найпоширеніших
винятку – це отрута, смерть. Всі вони для людини однаково
заблуджень, які можна від них почути. Звичайно, це не єдині
шкідливі та небезпечні. Запитайте будь-якого хіміка: для того,
«крилаті фрази», які зустрічаються духівникам. Цілком
щоб смертельно отруїтися, вам зовсім не обов’язково
ймовірно, що інші священики чують зовсім інші виправдання.
випивати ціле відро небезпечного трунку. Деякі токсичні
Однак, давайте хоча б із чогось почнемо. Вашій увазі 10
речовини вбивають людину лише своїми випарами чи газами.
типових фраз, які можна почути від людини, яка прийшла
Так само діє і на нас усілякий гріх. Гріх – це вже за
каятися, але своїм «покаянням» ще більше віддалилася від
визначенням те, що несе людині смерть. І було б дуже
Бога.
нерозумно серед різних сортів отрути вибирати той, що
приємніший на смак. Здоровий глузд каже оминати навіть
1. «Я постійно сповідаюся. Перед Пасхою…»
думки про це.
Давайте розпочнемо з найголовнішого. Сповідатися треба не
дивлячись на календар, а уважно аналізуючи власне життя,
свої здобутки та помилки. Знаєте, жоден «нормальний»
християнин не буде терпіти цілий рік, носячи на собі тягар
власних пристрастей і гріхів, чудово усвідомлюючи, що їх
можна позбутися, принісши своє покаяння Богу та священику.
Неначе різка зубна біль, віруючу людину повинен боліти кожен
вчинений нею гріх. Ми ж не чекаємо цілий рік, коли у нас
болить зуб! Ми навіть один день не хочемо терпіти цю біду. На
жаль, до своєї душі ми ставимося більш легковажно.
Сповідатися один раз у році, лише перед Великоднем, – це не
тільки не є свідченням нашої віри, але навпаки – саме чудово
проявляє відсутність віри та повну нечутливість до власного
аномального стану перебування в грісі. Той, хто сповідається
лише перед Пасхою, робить це не від страху Божого, а через
сором перед людьми. Якби був страх Божий, то людина б не
змогла стерпіти докорів сумління за гріх навіть до ранку, не те,
що чекала довгі дні та місяці, щоб принести Господу своє
покаяння. Натомість, йдучи до Сповіді разом із усіма, «за
компанію» людина показує, що насамперед для неї важлива

3. “Я не дотримуюся посту, бо не маю вже доброго
здоров’я (грошей)…”
Неймовірна кількість людей дійсно вірять у те, що певні
зовнішні умови чи стан здоров’я можуть стати їм перешкодою
до повноцінного християнського посту. Насправді, все точно
навпаки. Проста їжа завжди дешевша від високопоживної та
калорійної. Інша справа, що ніхто з нас не хоче їсти просту їжу.
Звичайно, легше придумати відмовки, типу: «я без м’яса не
наїдаюся» і т.д. Тут можна відповісти, що для організму
корисніше зупиняти трапезу з легким голодом, а тому нічого не
станеться, якщо хоча б кілька разів у році ми спробуємо це
зробити. А ще, слід зауважити, що для кожної людини
можливий і необхідний свій власний рівень посту. Інша справа,
що не всі люди готові прийняти цю думку. Якщо зазвичай я
з’їдаю десять буханців хліба, а в піст зможу змусити себе
відмовитися від п’ятьох – я буду героєм. У той же час, людина,
яка зазвичай їсть чотири скибки так і буде їсти чотири – нічого
для себе не здобуде. Той, хто їсть п’ять хлібин все одно її
перевершив. Розумієте, про що я? А ще треба зауважити, що

справжнє постування, це праця на всіх трьох рівнях природи
людини: духовному, душевному та тілесному. І якщо один із
рівнів може мати певні послаблення, то два інших навпаки –
повинні надолужити все прогаяне. Більше з’їв? Більше
молись! Зазвичай, люди про це не думають. Відмовившись від
самоконтролю в справі харчування, вони майже завжди
перестають контролювати і свій внутрішній стан. Запитати
таких, чи відмовляючись від скоромного, вони почали більше
молитися, більше творити милостиню, більше читати Святе
Писання, навряд чи ви отримаєте позитивну відповідь. Як
правило, перед вами стоятиме людина, для якої піст це
заборона на вживання ковбаси й не більше. Хоча, піст це
зовсім не про це.

навіть у такому випадку вони якось умудряються приходити до
храму. При чому, не один раз у рік, але роблять це постійно,
щотижня, іноді – кілька разів у тиждень. Часто – двічі на день –
вранці та ввечері. Знову ж таки повторю – все залежить від
бажання. Хто хоче – шукає можливості, хто не хоче – лише
відмовки. І ви не уявляєте, як виглядаєте жалюгідно, так
недолуго себе виправдовуючи. Рибалки встають о третій ночі,
щоб лише потримати у руках улюблену вудку над озерцем. А
власники собак щодня готові прокидатися о п’ятій-шостій, щоб
вигуляти свого домашнього улюбленця. Все справа у любові. І
дуже прикро, коли людина вудочку чи песика любить більше,
ніж молитву. Зрештою, існує ціла низка професій, якими не
можуть займатися християни....далі буде...

4. «Найбільший мій гріх – те, що я невінчана з
чоловіком…»

Цей текст написаний не тому, що я не люблю поганих
сповідників. Навпаки. Саме тому, що вони мені не байдужі, я
витратив свій час і зусилля, щоб ще раз поговорити про ці
важливі речі. Не думайте, що раз уже закінчилася
Чотиридесятниця, а Страсна седмиця уже дійшла до
половини, то розмови про Сповідь уже неактуальні.
Насправді, ці речі потрібні нам цілий рік. Сповідатися ніколи
не рано, хоча завжди може бути пізно. Не забуваймо про це.
прот.Євген Заплетнюк,

Бідна людина не розуміє чому саме Церква рекомендує
людям не жити в блуді, а узаконити власні стосунки.
Насамперед це слід зробити тому, що Таїнство Вінчання – це
безпосередня, пряма допомога Бога, це Христове
благословення подружній парі. Ніщо, що ми робимо без
благословення, не може бути вдалим у повну силу. І якщо
людина відмовляється від Божого благословення, але все
одно чомусь надіється на щасливе життя, мені хочеться
запитати лише одне: «ви це серйозно?». Звичайно, церковний
шлюб ніяких гарантій щастя не дає. (До речі, про це я писав у
своїй статті Навіщо потрібно вінчатися) Однак, ви повинні
знати, що подружній парі, яка запросить у свої стосунки
Христа, все буде виходити багато краще. Все, за що б вони не
бралися. Ну, й ще одне. Дуже часто відсутність вінчання у
законно пошлюбованої в держорганах пари свідчить не про те,
що чоловік не вірить у Бога, а навпаки! Він настільки серйозно
ставиться до церковного шлюбу, який вважає вічним і
нерозривним, що навіть розписавшись із своєю обраницею, не
розглядає її кандидатуру як свій остаточний вибір. Це
світський шлюб можна розірвати в будь-який момент. Але
церковний – це щось більш серйозне і непорушне. Тому, дуже
часто священик змушений роз’яснювати людині, що
відсутність у неї церковного шлюбу це не стільки проблема її
стосунків із Церквою, скільки проблема її стосунків з
чоловіком, із яким вона проживає.
5. «Не ходжу часто до церкви, бо робота така, що нема
ніколи часу…»
Звичайно, «на роботу» до церкви ходять лише священик і дяк.
Усі інші люди змушені так сплановувати свій час, щоб у
розпорядку дня, окрім професійних обов’язків, залишалося
місце й на домашню працю, на зайняття з дітьми, і на
господарство, і навіть на відпочинок. Тому, немає нічого
дивного, коли вічно заклопотана людина не може вийти з цієї
виснажливої колізії обов’язків. Тим не менше, можу вас
запевнити, що при бажанні людина може знайти можливості
на все, що завгодно. Я навіть відкрию вам страшну таємницю.
У нашому з вами світі існують священики, які змушені
поєднувати служіння в храмі зі світською роботою. Уявляєте? І

Вчення Святих Отців про гріх
...продовження з попереднього вісника
Слово Боже відкриває нам, що гріх виник внаслідок
зловживання зі сторони перших людей, яким була дарована
свобода. Будь-який гріх має дві особливості: зловживання
свободою та зневага Закону Божого, спротив Богові. Нам не
потрібно оправдуватися, що гріх – це наслідок наших недоліків
чи недосконалостей. Гріх – це розгнузданість та розбещеність
нашої волі, зневага Закону Божого. Християни, хоча в собі і
мають схильність до гріха, проте їм даровані у вірі від Господа
Ісуса Христа всі благодатні сили боротися з гріхом та
перемагати гріх. Святі Отці та подвижники вказують нам на
чинники, які допоможуть уникати гріха. Святий Тихон
Задонський навчає, що, насамперед, потрібно читати, слухати
та жити Словом Божим. Воно вказує, що є гріхом, а що
чеснотою, відводить від гріха і заохочує до чеснот. За словами
апостола Павла: «Все Писання – натхненне Богом і корисне,
щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у
справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий, до
всякого доброго діла готовий» (ІІ Тим. 3:16-17). Знову ж таки
апостол говорить і про тих, хто не успадкує Царства
Небесного: «Чи ж не знаєте, що неправедні Царства Божого
не успадкують? Не обманюйте себе! Ані розпусники, ані
ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані
мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п’яниці, ані злоріки,
ані грабіжники – царства Божого не успадкують» (І Кор. 6:910). Святий Дух обдаровує людей чеснотами, які допомагають
у житті: «А плід Духа: любов, радість, мир, довготерпіння,
лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість» (Гал.
5:22-23). Нам потрібно молитися до Бога, щоби подав нам ці
плоди. ...далі буде
За книгою Г. И.
Шиманского «Учение Святых Отцов о страстях и добродетелях».

