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6:00 год. вечора – Вечірня

Неділя - ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ, 27-го
Неділя свв. отців I-го Вселенського Собору, 20-го Травня,
Травня, 2018р. Св. мч. Ісидора.
2018р. Спогад про явління на небі, у святому місті Єрусалимі, знамени чесного
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Хреста. Св. мч. Акакія.
10:30 год. ранку – Подячна Служба Божа Служитель
Глас 6: Апостол: Діяння 20:16 – 18, 28 - 36. / Євангеліє: Івана 17: 1 – 13.
Первосвящений Владика Павло Хомницький Ювілей 20 –
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
ліття Священства о. Олвіяна Миколи Попович
10:15 год. ранку - (Боже Благословення для Івана Захарюк та
його Родини, зам. Родина Захарюк) - укр. мовою. (Боже Благословення для Михайла Шафранського та
його Родини, зам. Марія Шафранська) - укр. мовою.
Замітка: Вічне світло: Цього тижня вічне світло горітиме – За
Боже Благословення для всієї Родини Скрипочки,
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
зам. Марта Скрипочка попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками.
Понеділок, 21-го Травня, 2018. Св. ап. і єв. Йоана Богослова. Прп. Арсенія Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.

Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35). Детальніша
інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 – 2:15год;
Увага: Маївка - Молебень до Матері Божої ( служиться о 8 – ій год. вечора (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п. Григорій Момот та п.
кожного дня місяця травня крім Неділь.)
Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Вівторок, 22-го Травня, 2018. Св. прор. Ісаї. Св. мч. Христофора.
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої п’ятниці
Перенесення мощів св. Миколая Чудотворця з Мир до міста Барі.
місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь повідомляти
9:00 год. ранку –  Адам та  Ольга Ґалей, зам. Родина
парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Середа, 23-го Травня, 2018. Св. ап. Симона Зилота.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го червня 2018р. і
9:00 год. ранку – Боже благословення для Славоміра та Галини розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Саміло (Річниця Подружжя), зам. Родина Саміло
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8 годині
вечора на анг. мові.
7:00-год. вечора – Акафист до Преч. Діви Марії,
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 – 2:00
«Чудотворна Ікона Жировицька. »
год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі та
8:15-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
Четвер, 24-го Травня, 2018. Свв. рівноапп. Кирила й Методія, учителів Служба Божа для дітей і молоді (3 – го червня 2018 р о 12:00 год дня) в першу
слов’янських. Св. свщмч. Мокія.
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітейбатьків. Також пригадую всім, що 3-го Червня буде Перше Урочисте Св. Причастя щ
7:00 год. вечора – Боже благословення для всієї Родини
год. обіда. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Балабан, зам. Марія Балабан 12-й
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до 12:00 год
П`ятниця, 25-го Травня, 2018 р. Віддання Вознесення. Свв. отців Епіфанія, кожної п’ятниці.
єп. Кипрського, і Германа, патр. Царгородського.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
7:00 год. вечора – За здоров’я Надії Чорномидза,
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто втомився і
зам. Наталія Попович хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній і кому потрібна
дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко
Субота заупокійна, 26-го Травня, 2018 р. Св. мчц. Гликерії.
двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб
8:00 год. ранку -  Панахида в пам’ять всіх померлих
представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
(Закінчення Сорокоуст)
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Великого.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
7:00 год. вечора – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.

9:00 год. ранку –  Богдан Шафранський/ Панахида/,
зам. Леся та Юрій Козій

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
В.
п.
Сергію
Бучак,
який
нещодавно
пожертвував
та встановив
Недільна Пожертва, 13 травня, 2018 р.
спеціальні
шафи
з
вішаками
та
маленькими
ящиками
для потреб
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
дітей
у
нашому
центрі
та
садочку.
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
Г. жінкам з Сестринства Апостольства Молитви, а особливо
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $240, Тетрапод: $8, Вареники: $30, Вознесіння: $170, Страховка: $30, Кава: $165, п. С. Мотекю, п. Б. Фромел та п. Якові Фромел, які минулого
Завіщання: $550, Продаж квітів: $570, Повернення: 15, День матері - $40,
четверга спекли солодке для нашої кави, дякуємо за їхню ревну
Місячна пожертва на іпотеку - $510, Недільна пожертва – $1,136, Разом - $3,504. працю для нашого храму. Нехай Бог Поблагословить усіх
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
дар любови для нашого храму минулих неділь 13 – го травня* 2018 р.
6. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у 7. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
до священика.
листопаднього “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
---------------------------------------------------------------------------------------8 Дорогі парафіяни: Якщо хтось з вас бажає, щоб о. Микола відслужив
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці травні 2018 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”

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

Новини нашої парафії:
1. Поминальні пожертви: На прохання покійної Ґлорії Толопка в її
пам’ять відкрито рахунок для зібрання коштів для побудови дзвіниці
при нашому храмі. Наш храм отримав пожертви від наступних
жертводавців: п. Крис Кремідас та п. Ольга Саміло 500 дол., п. Марія
Куницька – 50 дол. Спільна сума пожертв $3,175.00.
2. Щиро вітаємо Олександра Філик, сина Віталія та Лесі Філик, з
нагоди отримання Святих Таїн Втаємничення в суботу 19 – го
Травня, 2018 року.
3. Пригадуємо, що місяць травень присвячений Пресвятій
Богородиці. Кожного дня місяця травня окрім неділі о 8:00-ій годині
вечорa служитиметься Молебень або Акафіст. Заохочуємо всіх до
участі у цих набоженствах. Також в місяці травні кожної середи о 7-й
год. вечора у нашому храмі будемо величати у молитвах Царицю
небесну, прославлену у різних чудотворних іконах. Пам’ятаймо
слова з пісні: «Ще не чувано ніколи, щоб Вона не помогла...». Через
Марію до Ісуса, а ми діти приходьмо до Неї.
4. Майбутні події:
а. Дорогі парафіяни: 27 – го травня, 2018р. на Зіслання Св. Духа,
Преосвященний Владика Павло Хомницький, Епарх Стемфордський,
очолить Богослуження з нагоди 20-ліття священства отця Олвіяна
Поповича та благословлятиме 10 нових ікон, які були придбані на
Україні. Всіх запрошуємо приєднатись до цього святкування.
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
сьогодні в неділю 20 травня 2018 р.Б.
в. Наша парохія організовує 9-го та 10 – го Червня 2018р 2-ий
Український Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
інформація прилучена до нашого вісникa.
г. Дорогі парафіяни, доводимо до вашого відома, що незабаром
після 15-го травня ви отримаєте поштою інформацію щодо збірки
коштів на Стемфордську Семінарію та для Доброчинних діл
нашого Владики Преосвященішого Павла Хомницького.
5. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. Сестринству Апостольства Молитви, а особливо п. Сенді Мотекю,
панству Елук, панству Фромел та панству Варивода в організації
розпродажу квітів у Суботу та Неділю з нагоди Дня Матері. Чистий
прибуток становив 570.00 дол., який сестринство пожертвували для
потреб нашої Церкви.
Б. всім жінкам з Сестринства Св. Вервиці, а особливо п. К. Сердюк,
п. М. Ґотра, п. А. Максимовій, п. Н. Войтович, п. Л. Атаманов, та п.
Петрові Данков, які минулого вівторка та середи приготували тушену
капусту для нашого фестивалю, дякуємо за їхню ревну працю для
нашого храму.

панахиду на цвинтарі за померлих з ваших родин, просимо
телефонувати до парафіяльного дому до 29 травня, 2018р. включно.
9. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними храмами

Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року. Приєднайтеся до
нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Святих» «В
СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не
до однієї поїздки, а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За
додатковою інформацією звертайтеся до о. Пароха.

До вашої уваги: Спогад про об’явлення на небі знамення Чесного

Хреста у місті Єрусалимі – 20 – го травня
Сталося це в часі П’ятдесятниці, 7 травня 352 р., у Єрусалимі. На
патріяршому престолі в Єрусалимі тоді перебував святий Кирило. В
ясний і погідний день, близько дев’ятої години ранку, на небі
появився світлий великий хрест, пропорційний у ширині і довжині, і
простягнувся від гори Голготи аж до Елеонської гори, близько милі.
Сонячне світло не в змозі було його послабити, упродовж кількох
годин той хрест був свідченням правди для вірних і пострахом для
аріян і жидів, багато з яких того дня навернулися. Народ натовпом
ішов до церкви і тут гаряче каявся у своїх гріхах. Патріярх написав
про це до імператора Констанція, єретика-аріянина, і заклинав його
відмовитися від єресі, бо Бог цим чудом провіщає терпіння, які
мають впасти на Церкву Христову. З того часу свята Церква 7
травня згадує про це чудо і просить Господа і Спаса нашого Ісуса
Христа, щоб заступився за нас і осінив силою свого святого хреста.
Запам’ятаймо:
- Правдива віра є та, яка вчить, як ти маєш догодити Богові, бо
сказано, що «без віри не можна подобатися Богові» (Євр. 11:6). Чи
людина матиме охоту служити Богові, коли не буде вірити, що Він за
це її нагородить? Чи буде дівчина зберігати дівицтво, або юнак жити
в невинності, якщо не вірить, що чистота вінчається нев'янучим
вінком? Віра - це око, що просвітлює всяку совість, і дає людині
розуміння (св. Кирило Єрусалимський, Повчання 5).
- Перед усіма, кого ми любимо, перше місце займають ті, що
зробили нам якесь добродійство... Якщо для наших добродіїв маємо
природне прив'язання і любов та наполегливо докладаємо зусиль,
щоб їм віддячитися, то якими словами зможемо подякувати за
небесні дари? їх таке багатство! Ніхто їх не злічить; вони такі великі,
що кожний з них зобов'язує нас до повної вдячності для Подателя
(св. Василій Великий, ШПр. 2).
- Нема гріха, що його не могла б очистити і знищити милостиня.
Всякий гріх - нижче від неї. Вона гожий лік на всяку рану (св. Іван
Золотоустий, Гомілія 25, на Діян. 11:19).

- Якщо ревність, дбайливість - це добра річ, то навпаки,
легкодушність, зневіра та брак надії на спасіння шкодить душі. Тому
надійся на Божу доброту й очікуй від Бога допомоги (св. Василій Великий,
Лист 174).

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Божественна Літургія: ..продовження з попереднього вісника.... теорія спасіння. Таким чином, “хліб і вино” – теорія і практика
Літургія вірних. Причастя
спасіння – повинні реалізуватися в нас, увійтив нашу плоть і
Священнослужителі причащаються дещо інакше, аніж миряни:
кров, СТАТИ ПЛОТТЮ І КРОВ’Ю ХРИСТОВИМИ В НАС.
спочатку – Тіла Христового, яке приймають у руку (як повчає
Пити Кров Христову – це означає істинно СПОВІДУВАТИ
Кирило Єрусалимський: “Підходь не з простягнутими руками і
ВЧЕННЯ ЙОГО: правильно розуміти це Вчення ЯК ВЧЕННЯ
розведеними пальцями, але ліву руку зробивши престолом
СМИРЕННЯ Й ЛЮБОВІ, мати його за основу життя (кров – це
правої, як тієї, що хоче Царя підняти, і, зігнувши долоню, прийми основа життя; “в крові – душа (життя)”, – читаємо у Святому
Тіло Христове, і відразу ж скажи «Амінь»... Потім, після причастя Письмі (див. Левит, 17 розділ, 11 вірш)). Їсти ж Тіло Його –
Тіла Христового, приступи і до Чаші Крові: не простягаючи руки,
значить ВИКОНУВАТИ ВОЛЮ ГОСПОДНЮ: СМИРЯТИСЯ, і таким
але нахилившись”). Першим причащається священик, потім
чином здобувати Духа Святого, міцніти хлібом благодаті Божої за
диякон. Часточки, які належать для причастя мирян,
словом Христовим: “Бог противиться гордим, а смиренним дає
покладаються в потир (чашу). Царські врата відкриваються.
благодать” (Якова, 4 розділ, 6 вірш). Підійшовши до чаші кожен
Диякон виносить Святу Чашу, стає ліворуч священика на солеї
вірний голосно, щоб почув священик, називає своє ім’я. Священик
(вівтарному підвищенні перед іконостасом), і закликає
бере Святі Тайни спеціальною ложечкою (лжицею) і причащає
причасників: “Із страхом Божим і вірою приступіть!” Хор
кожного з словами: “Причащається раб Божий (раба Божа –
відповідає: “Благословен, хто йде в Ім’я Господнє. Бог –
ім’я) Чесного, і Пресвятого, і Пречистого Тіла й Крові
Господь, і з’явився нам”. Причасники, які належним чином
Господа, і Бога, і Спаса (Спаса – Спасителя) нашого Ісуса
приготувалися до Святого Таїнства (попереднім постом,
Христа на відпущення гріхів своїх, і на життя вічне”. .....далі
буде.....
молитвами, всепрощенням та покаянням; в день причастя з
полуночі нічого не їли й не пили /крім окремих випадків – малі
Як ставити свічки у церкві: за себе, рідних, ворогів…
діти, хворі, немічні престарілі, вагітні тощо/; сповідалися; і, що
За здоров’я чи в будь якій потребі зазвичай свічки ставлять біля
найважливіше, робили це від душі, з щирим серцем, бо інакше
Божої Матері, а також святим, кому Господь дарував особливу
святе таїнство не тільки не стане нам на спасіння, але може
благодать зціляти хвороби і подавати допомогу в різних потребах.
вчинитися і на осуд), – схрестивши руки на грудях, права рука
Молячись за себе або за здоров’я і благополуччя своїх близьких,
зверху, підходять до Святого Причастя, і разом із священиком
після запалювання свічки обов’язково повинні закликати ім’я того
промовляють Молитву перед причастям святого Івана
святого чи святої, перед іконами, яких ви ставите свічки.
Златоустого: “Вірую, Господи, і визнаю, що Ти є воістину
Як ставити свічки у церкві за себе
Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників
1. Підійшовши до ікони (Богородиці, св. Миколая чи іншого
спасти, між якими я перший (перша). Ще вірую, що це саме є
святого), 2 рази хрестимося.
Пречисте Тіло Твоє, і це саме є Чесна Кров Твоя. Молюся,
2. Запалюємо свічку від лампадки (слідкуйте, щоб віск не капав).
отже, Тобі: помилуй мене, і прости мені провини мої вільні й
3. Ставимо свічку у вільне місце і закріплюємо її так, що б не
невільні, свідомі й несвідомі – чи то в слові, чи в ділі, чи
впала і не стикалася з іншого свічкою яка знаходиться поруч.
думкою. І сподоби мене неосудно причаститися Пречистих
4. Ставлячи свічку за власне здоров’я (і/або близьких),
Твоїх Таїн на відпущення гріхів моїх, і на життя вічне. Амінь.
промовляємо такі слова (що по душі):
Вечері Твоєї Тайної, Сину Божий, причасником
“Господи Ісусе, Сину Божий, Помилуй мене грішного (у) (ім’я
(причасницею) мене сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм
своє), без числа згрішив (ла) я, Господи, прости мене” *Або ж
таємниці не розповім (тут: не видам Тебе “ворогам своїм
звертаємося в молитві до святого, котрий зображений на іконі зі
домашнім”, духам злоби піднебесним насильства та
словами:
користолюбства, гордості та лукавства – злим думкам та
“Святий угодниче Божий (ім’я святого), моли Бога за мене,
бажанням, які ворогують проти Тебе) і поцілунку не дам Тобі як
грішного (у) (або ім’я, за кого просите)”.
Юда (і лицемірством не зраджу Тебе) , але як розбійник визнаю
*Якщо звертаємося до Богородиці: “Пресвята Богородице, спаси
Тебе (але щиро каюся й смиряюся як розбійник, що був розіп’ятий
мене!” – Якщо ставимо свічку за себе і близьких святому:
праворуч Ісуса) : пом’яни мене, Господи, у Царстві Своїм.
“Преподобне св. (ім’я), моли Бога про мене і про рабів Божих
Нехай не на суд, і не в осуд буде мені причастя Святих Твоїх
(ім’я....)”
Тайн, Господи, а на зцілення душі й тіла. Амінь”.
*своєму святому покровителю: “Моли Бога про мене святий (ім’я
Приступаючи до Святого Причастя необхідно завжди пам’ятати,
святого), який до тебе вдаюся, швидкого помічника і
що Таїнство це, окрім БУКВАЛЬНО-МІСТИЧНОГО плану, містить
молитвеннику про душу мою.”
в собі ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ аспект, тобто ДУХОВНО*Ангелу-хоронителю: “Ангеле Божий, хоронителю мій святий, на
МІСТИЧНУ перспективу сприйняття. І САМЕ У ЦЬОМУ –
дотримання мені від Бога з неба, старанно молю тебе: ти сьогодні
ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ДАРИ НА ПРЕСТОЛІ – ЦЕ
просвіти, і від усякого зла збережи, до благого діяння настав і на
ТІНЬ ДУХОВНИХ РЕЧЕЙ! Що є “хліб” біблійною мовою у даному
шлях спасіння направ. Амінь.”
випадку? “Пожива Моя (хліб Мій, їжа Моя) – чинити волю Того,
*Святому: “Святий угодниче Божий Миколаю (або святому .... і т.
Хто послав Мене...” – каже Христос (див. Івана, 4 розділ, 34 вірш).
д.)! Моли Бога за мене грішного (грішну), хай простить мені
Тут “хліб” – це практика спасіння, хліб виконання волі Божої.
Господь всі гріхи мої і святими твоїми молитвами сподоби досягти
Що таке “вино”? “Пийте з неї всі: це є кров Моя Нового Завіту,
Царства Небесного”.
що за вас, і за багатьох проливається на відпущення гріхів...”
1. Прочитавши молитву, побудьте поряд з тим, до кого молилися.
“Вино” – це Новозавітне вчення Господнє, вчення смирення й
любові, яке змінює розум і звеселяє серце праведника; власне –

Згадайте їхні обличчя, мову… Не соромтеся сліз, якщо впадуть з
ваших очей.
2. Якщо ви звершили молитву, не поспішаючи, перехрестившись і
поклонившись, можна ставити також іншу або ж акуратно відійдіть
в зручне для вас місце. Зазвичай, за себе свічку ставлять в кінці,
після закінчення запалювання інших свічок.
Як ставити свічки у церкві за близьких:
1. Запалюємо свічку від лампадки (слідкуйте, щоб віск не капав).
2. Ставимо свічку у вільне місце і закріплюємо її так, що б не
впала і не стикалася з іншого свічкою яка знаходиться поруч.
3. Ставлячи свічку за здоров’я близьких, промовляємо такі слова:
*”Господи Ісусе, Сину Божий, Помилуй грішного (у) (ім’я), без
числа згрішив (ла) він (вона), Господи, прости його (її)”
*Або ж звертаємося в молитві до святого, котрий зображений на
іконі зі словами:
“Святий угодниче Божий (ім’я святого), моли Бога за грішного (у)
(ім’я, за кого просите)”.
*“Спаси, Господи, і помилуй отця мого духовного (ім’я), батьків
моїх (імена), родичів та добродійників і всіх православних
християн.“
*Якщо звертаємося до Богородиці:
“Пресвята Богородице, спаси (ім’я, за кого просите)!”
— Якщо ставимо 1 свічку за всіх близьких святому:
“Преподобний св. (ім’я), моли Бога про рабів Божих (ім’я …)”
-----далі буде.......

Гріх вбивства дітей (аборт).
Людство терпить від жорстокості. Відомо, що остання світова
війна забрала життя понад 20 млн. людей. Кажуть науковці, що
рівно стільки ж, а то і більше загинуло людей по сталінських
катівнях. А скільки знищено людей в мирний час абортами? Один
Господь це знає. Загляньмо в книгу Буття, де розповідається про
вбивство, яке вчинив Каїн. Бог сказав до Каїна такі слова: "Що ти
вчинив? Ось голос крови брата твого кличе до мене з землі.
Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб
прийняти кров брата твого з твоєї руки" (Бут. 4, 10). Подружжя,
яке вбиває свою дитину абортом стягає на себе прокляття Боже.
Перефразовані слова Божі по відношенню до такої сім'ї страшно
повторити: "Прокляті ви від землі, що прийняла кров вашої
дитини". Хіба може йти мова про Благословення Боже у такій
сім'ї... Колись Ісус заплакав над Єрусалимом, що вбивав пророків.
Сьогодні варто заплакати над нашим містом, над Україною. В
одній із Львівських газет читаю страшну рекламу: "Гінекологічний
центр по вул. (адресу не подаю, бо таких багато) проводить
переривання вагітності методом вакуум аспірації, ціни помірні... і
т. д.". Страшний злочин, замаскований науковими термінами! Я б
запропонував назвати все своїми словами і подати таку рекламу:
"За такою то адресою за помірну ціну вб'ємо вашу дитину".
Думаю, що не одному від таких слів застигне кров у жилах. Не
одна сім'я, не один лікар-вбивця схаменеться від страшного
поступку.Дорогі в Христі! Бог є справедливий суддя. За добро
нагороджує, а за зло карає. Як є гріх, то буде і кара. Може не
вдарить грім, може не впаде страшна хвороба прокази. А що
станеться? А статися може так, як в раю з Адамом і Свою.
Відкриється духовна "нагота", охолоне любов, зродиться
ненависть одне до одного, і життя стане нестерпною мукою, де
подруги доживають віку, ненавидячи один одного. Пречиста Діва
Марія і святий Йосиф переживають хвилю Благовіщення. В житті

кожного подружжя також є спасенні хвилини благовіщення. Бог у
свій спосіб благовістить чоловікові і жінці про народження дитини.
Він пропонує прийняти це благовіщення. І чекає на відповідь. Як
зустрічаємо цю вістку? Часто зі страхом, непевністю, спокусою
позбутися, не завдавати собі зайвого клопоту.
Тоді звернімося до Марії і Йосифа, вони теж пережили такі
хвилини. А Йосиф "... хотів тайкома її відпустити". Що діялося в
його серці? Згадаймо собі і слова Марії: "Ось я Господня слугиня:
нехай зо мною станеться по твоєму слову" (Лк. 1, 38). Нехай її
слова будуть відповіддю на пропозицію Божу. Згадаймо тоді і
слова Христові: "Тож не турбуйтесь, кажучи: що будемо їсти, що
пити і в що одягнемося?... Шукайте перше царства Божого, та
його справедливості, і все те вам додасться" (Мт. 6, 31—33).
Може Господь кличе пророка, якого маємо народити? Будьмо тоді
добрими дітьми Божими, а нічого злого нам не станеться.
О, Маріє Мати Божа! До твоїх стіп сьогодні припадаємо і благаємо
за наших матерів. Додай їм мужності, сили, терпіння і радості
приймати Благовіщення. Святий Йосифе обручнику, візьми під
опіку батьків наших сімей, щоб вони ніколи не захиталися у
труднощах сімейного життя, а разом нехай творять міцні
християнські українські сім'ї в любові, вірності, чесноті, взаємному
послусі подружньому аж до смерті. Амінь.
Перенесення чесних мощей во святих отця нашого Миколая
Чудотворця з Мир у Барі
Пам’ять великого покровителя Руської землі святого Миколая
Чудотворця ми вшановуємо 6 (19) грудня. Сьогодні святкуємо
перенесення святих мощей з міста Мир до Барі, в Апулії
(провінція в Італії). Ця подія відбулася 1087 р. за правління
грецького імператора Олексія Комнина, в часи, коли турки нищили
християнські землі і серед інших розорили в Ликії місто Мири, де в
церкві покоїлися мощі святого Миколая. Тоді святитель Миколай
явився ві сні одному священикові з міста Барі на ім’я Луп, і
сповістив йому свою волю, аби його мощі було перенесено до
Барі. Луп розповів про це об’явлення; усе місто перебувало у
великому піднесенні і тоді вислали три кораблі до Мир. Церква,
де покоїлися святі мощі, збереглася цілою, при ній мешкали
чотири монахи. Мощі святого Миколая знайшли під підлогою
церкви; вони поширювали на ціле приміщення надзвичайний
аромат. Загорнувши покривалом, мощі перенесли на корабель,
також узяли і двох монахів з цієї церкви і подалися до Барі, куди
прибули 9 травня 1087 р., в неділю увечері після 20-денної
подорожі. Усе місто вийшло на берег, духовенство на чолі з
єпископом Урсоном ішли зі свічками і кадилом. Зі співами і плачем
вірних святі мощі перенесли до церкви святого Венедикта. Зразу
ж після цього вірні розпочали будову великої церкви на честь
святого Миколая, яку закінчили через три роки. Сюди було
перенесено мощі святого і в золотій домовині покладено на
престолі. Там вони покояться і до нині, і до нині з них витікає
цілюще благовонне миро. Під час перенесення святих мощей з
Мир до Барі діялися великі чуда. Уже в перший день по прибуттю
до Барі зцілилося близько 40 хворих і калік, і ці чуда
повторювалися кожного дня. Нехай же поміч святого Миколая,
покровителя святої Руси, не полишає нас ніколи, а молитви наші
до нього нехай не припиняються, як не припинялися усі ці віки.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

