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Стефанія, Петро, зам. Марія Данкова) - укр. мовою.
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків

Лонгина сотника.

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
мовою
передподружні науки.
Понеділок, 30-го Жовтня, 2017. Св. прор. Осії. Св. прпмч. Андрея Критського. Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Детальніша інформація на фейсбуці:
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх членів
Сестринства Апостольства Молитви, зам. Наталія Попович https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:40 –
Вівторок, 31-го Жовтня, 2017. Св. ап. і єв. Луки.
3:10 год; (9-11 р.) 3:10 – 4:40 год; (11-15 р.) 4:40 – 6:10 год. Вчителі – п.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Ігора та Олесі
Григорій Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Варивода, зам. Родина
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
7:00 год. вечора – (друга Св. Літургія) -  Анна Балабан
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
(річниця) /Панахида, зам. Родина Балабан повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
Середа, 1-го Листопада, 2017. Бл. свщмч. єп. Теодора (Ромжі). Св. прор. будь-який час.
Йоїла. Св. мч. Уара. Прп. Йоана Рильського.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 3- го листопада
9:00 год. ранку– Служба Божа за прославу слуги
2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Божого  Митрополита Андрея Шептицького/Панахида
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Івана і Ольги
8 годині вечора на анг. мові.
Дональдц та їхньої Родини, зам. Наталія Попович Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (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 кожної
Четвер , 2-го Листопада, 2017. Св. влкмч. Артемія.
неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
7:00 год. вечора – Боже Благословення для членів
християнина.
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство
Служба Божа для дітей і молоді (5 – го листопада 2017 р о 12:00 год дня) в
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня
П`ятниця, 3-го Листопада, 2017 р. Прп. Іларіона Великого.
для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму
7:00 год. вечора – 40 – й день за пок.  Волтера
Господнього.
Батіг/Панахида, зам. Сестринство Апостольства Молитви
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
8:00 год. вечора – до 10:45 вечора – Вечірні чування,
12:00 год кожної п’ятниці.
розважання, молитви та Богослуження: Акафист чи Молебень
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
(зам. Матері в Молитві) – на Українській мові.
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Субота, 4-го Листопада, 2017 р. Св. рівноап. Аверкія, єп. Єрапольського, Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
чудотворця. свв. сімох отроків, що в Ефесі.
8:00 год. ранку – 40 – й день за пок.  Анну Романюк/Панахида, самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
зам. Родина
парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
6:00 год. вечора – Вечірня.
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Неділя 22-та по Зісланні Святого Духа, 5-го Листопада, 2017р. Св. Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
ап. Якова, по плоті брата Господнього.

Глас 4: Апостол: до Галатів 2:16- 20. / Євангеліє: Лука 8:5 –15.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Анна Романюк, зам. Марія Шафранська) - укр.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Анна, Федір, Доменіка, Дмитро,

щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
го
листопада
2017р.
Нехай
Господь
благословить
всіх Вас.
Недільна Пожертва, 22 жовтня, 2017 р.
7.
Ми
маємо
на
продаж
свіжі
вареники
з
картоплею,
з м’ясом, з
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
сиром,
та
з
капустою
вартістю
$6.00
за
порцію.
Кошти
з продажу
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
ідуть
для
потреб
нашої
Церкви.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $170, Тетрапод: $5, Парафіяльна річнеця: $475, Кава: $120, Місія: $75,
Світло: $45, Пожертва: $16, Місія: $125, Вареники: $18, Різне: $15,

Чому Потрібно реєструватися-Записуватися до Парафії:
Записатися-зареєструватися до парафії, це” виповнити картку
Місячна пожертва на іпотеку - $235.00,
перепису населення”. Якщо Ви ще не вписані в церковну картотеку,
Недільна пожертва – $1,134.00
/ Разом - $2,418.00
парафія не має офіційного доказу, що Ви члени парафії чи громади.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за Якщо Ви не отримуєте жодної парафіяльної пошти, це означає, що не
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 22 – го жовтня 2017 р.
маємо Вас у списку. Тому, тих які ще не записані, просимо зайти до
парафіяльної канцелярії і виповнити реєстраційну карточку. При тій
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
нагоді можна теж замовити конверти призначенні на різні пожертви.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у Ми щиро вдячні за кожну пожертву, в якому виді вона б не була, але
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
тим, хто не використовує конверти не можемо видати посвічення, бо
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
не маємо ніякого доказу про їхню жертвенність.
до священика.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці жовтні/листопаді 2017 Заохочуємо усіх парафіян до щоденної молитви на Вервиці, щоб Господь
Бог зсилав своє милосердя на нас.
р. наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“На Многая і Благая літа!”

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

Новини нашої парафії:
1. Зміна години: Наступної суботи вечером не забудьте
перевести годинник на одну годину назад, щоб в Неділю не
попасти до Церкви годиною раніше.
2. Запрошуємо усіх парафіян до участі у наших парафіяльних
зборах, які відбудуться у вівторок 7-го листопада 2017р. о 7.15 год
вечора. Пам’ятаймо, якщо більша половина членів Церковного
комітету згідно канонічного права присутня, тоді будь що
вирішується щодо життя нашого храму, стає повноправним.
3. Запам`ятайте:
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
19-го листопада 2017 р.Б.
б. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2017/2018 при нашій
парафії відбудеться у неділю 31 грудня починаючи о 9 год.
вечера. Музика – від гурту “Земляки”. Додаткова інформація
прилучена до нашого вісника.
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. п. Тарасові Борикайло, який склав пожертву для нашого Храму.
Б. Родині з нашої парохії, яка добровільно приготовила дві великі
пачки, які були вислані до притулків на Україну.
В. жінкам та чоловікам (всіх разом було 25 осіб) з нашої Парафії, які
не зважаючи на домашні турботи організували виготовлення
вареників з капустою, з сиром, з м’ясом та з картоплею у вівторок та
середу 24 – го та 25 – го жовтня 2017р.( для розпродажу).
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
винагородить сторицею.
5. Дорогі Парохіяни: Наші кошти обмежені і тому ми просимо
вашої допомоги. Хотілось щоб і тих дітей порадувати, бо і вони є
Божими дітьми, тільки нажаль в них доля не склалась такою
радісною,але ваша щедра капля пожертви чи то духовна чи
матеріальна застукає до дитячого серця і принесе теплоту добра і
радості. Будь- ласка допоможіть цим діточкам як стукає їхнє
невинне сердечко і потребує тієї любові. До сьогодні було вислано
ще дві великі пачки одягу для потребуючих в Україні приблизно
150.5 паунтів і оплачено 150 дол. Щиро дякуємо.
6. Сестринства Апостольства Молитви та Св. Вервиці будуть
спонсором збірки продуктів для потребуючих нашої парафії та
людей доброї волі, які дуже часто звертаються до нашого храму в
потребі. Дорогі в Христі, панство Варивода невсилі зробити все так,
як у минулому році . Тому просимо, щоб тільки фінансово у ваших
можливостях приєднатися до цієї акції. Просимо про пожертву до 20-

Новини зі Стемфордської Єпархії або з інших парафій:

1. 42- й відділ ОЧСУ при парафії Св. Володимира в Гемпстеді, Нью-Йорк
організовує благодійний концерт сьогодні у неділю 29- го жовтня 2017 р.
з 1.00 год. після обіду в парафіяльному центрі (226 Uinondale Ave.,
Uniondale, N.Y. 11553. Детальніша інформація подається на додатку до
вісника.
2. Українська греко-католицька парафія Св. Івана Христителя у
Рівергеді, Нью-Йорк організовує Осінній Фестиваль у суботу 25 - го
листопада 2017 р. з 7.00 год. вечора за адресою (214 Marcy Ave.,
Riverhead, N.Y. 11901. Детальніша інформація подається на додатку до
вісника.
3. В Суботу 18-го Листопада 2017 р. Українсько – Американське
Товариство трьох штатів (Ню Йорку, Конектікут та Ню Джерзі) будуть
відзначати річницю Голодомору яка розпочнeться Панахидою в Катедрі
Св. Патрикія в Мангатані, Ню Йорк о 2-ій годині по обідi. Будь -ласка
знайдіть час та вшануймо пам` ять наших предків. Більшої інформації
прилучено до нашого вісника.
До вашої уваги: Гл. 2, 16–20. «Живу вже не я, а живе Христос у мені»
Слова великі, знамениті, але такі далекі від нашого реального життя. Чи
хтось із нас відважиться промовити ці слова? Чи хтось має відвагу лиш таке
подумати? Апостол Павло свідчить це, говорить про це, взиває до цього!
Ісус Христос живе в кожному з нас. Ми сотворені на Його образ Божий.
Через хрещення ми дозволили Господу перебувати з нами. Але часто ми не
дозволяємо Господеві виявлятися через нас в реальному нашому житті.
Погляньмо на годину, день свого життя. Скільки можемо сказати, що Бог
розпорядився нами? А скільки можемо сказати, що хтось інший чи щось
інше, наші бажання, емоції, пристрасті керують нами? І лише ми тоді
можемо сказати, що вже не живу я, а живе в мені Христос, коли все більше
починаємо думати про інших, а не про себе. А це не просто. Почнімо з того,
щоб дарувати іншим любов, не прагнучи її зворотно, служити іншим, не
очікуючи від них цього ж, робімо добро, не чекаючи нагороди. Головне цього
забажати і прагнути і в Бозі все стане реальністю! Лк. 8, 5-15. «Хто має
вуха слухати, нехай слухає». Усі добре знають цю притчу про сіяча.
Зерна падають у різний ґрунт і по-різному проростають чи не проростають.
Сіяч – це Господь, який також сіє в серці кожного з нас. Бог не перестає
сіяти в наше життя – це час, коли Бог щось сіє, щось вкладає в нас, аби

проросло. І ми – ті, які або плодоносять, дають зерну прорости, або ті,
які не плодоносять, які заглушують це зерно. Коли Бог покликав нас до
буття, то не випадково дав нам певний характер, темперамент, вдачу,
таланти. Він нас покликав такими, як ми є, ми ж маємо стати тим
ґрунтом, на якому може щось прорости, а саме – щоб сам Бог
проявлявся через нас. Святі – це ті люди, які дали Богові можливість
прорости й проявитися в них якнайбільше. Отже, і ми дозволяймо Богові
діяти і проявлятися в нас! - Владика Венедикт (Алексійчук)

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
поставлений
священиком
і
єпископом,
сам бо апостол Павло у
Щоденні підказки для молитви:
Другому
посланні
до
коринтян
про
святого
Луку говорить так: “Ми
Коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини двері, і помолися
з
ним
послали
брата,
якого
за
Євангелію
усі
Церкви хвалять і
Отцеві своєму, що в таїні. (Матвія 6:5). Вдома: Підготуй місце
для молитви вдома: стіл або кімнату, відведені для виставлення який, крім того, був вибраний Церквами як наш супутник у цій
образів, Розп’яття чи особливих святощів, де можете клякати, добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа й на
сидіти, говорити у молитві до Ісуса і Марії. Обстановка не
відраду нашу” (2 Кор. 8, 18-19). Так ділили вони всі труди і
мусить бути вишуканою, але гідною, щоб віддавати Богу і Його переслідування, голод і холод – усе порівну. А незадовго до
Матері належну Їм шану. Просіть Небеса, щоби молилися з вами в смерти, у Другому посланні до Тимотея, апостол Павло каже:
цьому святому місці. Посвячуйте щоденно ваш дім і сім’ю Богові
“Один Лука зі мною” (2 Тим. 4, 11). Близько 58 р. святий Лука
і Божій Матері під час вашої ранкової молитви. Відмовляйте
написав своє Євангеліє, яке є доповненням Євангелій святих
молитви до св. Михаїла, до ангелів і Святих, щоб оточували,
Матея і Марка. У своєму Євангелії він особливо звертає увагу на
захищали, провадили і спомагали вам і членам вашої
все, що свідчить про велике Боже милосердя. Так, мов для
родини проти духовних і фізичних противників.
розради грішникам, що каються, переповідає притчі про блудного
КАТЕХИЗМ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПРО ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ.
сина, про доброго пастиря, про митаря і фарисея, про
.......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
самарянина, про навернення розбійника на хресті та інші. Святий
1494 Сповідник пропонує тому, хто сповідається, виконати деякі
акти «відшкодування», або «покути», щоб виправити шкоду, вчинену Лука написав також і книгу Діянь апостолів, де, як каже святий
Йоан Золотоустий, “в особливий спосіб описано події з життя
гріхом, і поводитися так, як властиво учневі Христа.
апостола Павла, який потрудився найбільше від усіх, а описано їх
1495 Лише священики, які від влади Церкви отримали право
так широко, бо ж автор цієї книги був учнем святого Павла, і то
сповідати, можуть прощати гріхи в ім’я Ісуса Христа.
таким добрим і чесним учнем, що до кінця не залишав свого
1496 Духовними плодами таїнства Покаяння є:
– примирення з Богом, через яке каянник отримує наново благодать; учителя”. Діяння апостолів закінчуються другим роком першого
побуту апостола Павла у Римі. “А якщо спитає хто, чому святий
– примирення з Церквою;
– відпущення вічної кари, викликаної смертельними гріхами;
Лука не описав подальші події, – каже святий Йоан Золотоустий,
– бодай часткове відпущення дочасних кар за гріхи;
– то я скажу, що й того досить є для кожного, хто розуміє, що
– мир і погідність совісті, душевна втіха;
апостоли завжди були зайняті важливими ділами, а головним їх
– збільшення духовних сил до боротьби, яку веде християнин.
завданням було голосити слово Боже, а не писати книги, тим
1497 Індивідуальна й повна сповідь з тяжких гріхів та розрішення є більше, що вони так багато залишили нам через усне передання”.
єдиним звичайним способом примирення з Богом і Церквою.
А про книгу Діянь апостолів святий Йоан Золотоустий пише так: “У
1498 Через відпусти вірні можуть отримати для самих себе, а також: цій книзі святий Лука описує сповнення багатьох важливих
для душ у Чистилищі прощення дочасної кари, що є наслідком гріхів.
провіщень Христа, як Зішестя Святого Духа і ту дивну зміну, яка в
Святого апостола і євангелиста Луки – 31 Жовтня.
тій хвилі відбулася в серцях апостолів. З цієї книги ми пізнаємо,
Святий апостол і євангелист Лука походив з Антіохії Сирійської.
яке досконале було життя перших вірних, що, з’єднані Христовою
Чоловіком він був дуже ученим, добре знав лікарську справу (про любов’ю, мали в собі наче б одне серце і одну душу, подібно, як
це згадує апостол Павло у Посланні до колосян (4, 14): “Вітає вас мали одну віру і в однакові зодягалися чесноти. З цієї книги
Лука, любий лікар”). Згідно з переданням, яке збереглося у греків і дізнаємося про чудесні навернення поган і про заснування святої
знайшло своє відображення у їхніх Мінеях, а звідти перейшло і до Церкви, яка є сильною і тривкою опорою правди, проти якої жоден
наших церковних книг, святий Лука був одним із сімдесяти учнів. блуд ніколи нічого не вдіє. І в книзі тій ми не мусимо шукати чуд,
Це йому і Клеопі дорогою до Емауса об’явився Христос
які творили апостоли, а маємо пізнавати їх діла, пізнавати і
Спаситель після свого Воскресення. Однак святий Лука у своєму наслідувати”. Діяння апостолів написані, вірогідно, близько 63 р.
Євангелії каже, що описує все так, “як то нам передали ті, що
Вони є неоціненні і з того огляду, що розбивають усякі фальшиві
були від початку наочними свідками й слугами слова” (Лк. 1, 2),
казки про життя і діла святих Апостолів, які стали поширюватися
тобто інші апостоли. Якщо він писав Євангеліє на основі того, що вже у перші роки їх душпастирської праці. І Євангеліє, і Діяння
передали йому інші, то сам, очевидно, не міг бути самовидцем
апостолів було написано прекрасною грецькою мовою і
життя, чуд, проповідей, страстей, смерти і Воскресення
присвячені одному знаменитому християнинові на ім’я Теофіл,
Христового. Тому єдине вірне передання, що святий Лука пізнав згідно з переданням, тодішньому начальнику Ахаї. Після смерти
Христову віру з проповідей апостолів, а найпевніше є те, що
святого апостола Павла святий Лука, як свідчить святий Епіфаній,
охрестив його святий Павло, якого він був невідступним
проповідував у Далматії, Італії і Македонії. Де помер євангелист
товаришем, аж до кончини апостола. Вірогідним є і те, що святий Лука – достеменно не знаємо. Згідно з одними джерелами, він
Лука мав дуже добре знати Пресвяту Богородицю, бо у своєму
помер природною смертю у вісімдесят років у Тивах Виотійських.
Євангелії він якнайточніше описує такі великі і святі події, як
Святий Григорій Богослов наполягає, що євангелист Лука закінчив
Благовіщення, зустріч зі святою Єлисаветою, Різдво Ісуса Христа, свій подвиг мученицькою смертю в Патрах Ахайських. Ще одне
Обрізання, Стрітення. Мимоволі приходить думка, що він почув
передання стверджує, що його повішено на оливнім дереві.
усе це від самої Богородиці. Одне з найдавніших передань каже, Мощі святого євангелиста Луки за правління Констанція, сина
що святий Лука також був малярем, і він на кипарисовій дошці
святого Костянтина Великого, було перенесено до Царгорода і
намалював ікону Пречистої Діви та ікони Спасителя (певно, згідно поховано в церкві святих Апостолів, згідно з одними джерелами у
з описом Пречистої), а також святих апостолів Петра і Павла.
357 р, а згідно з іншими – у 360 р. Під час їх перенесення сталося
Святий Лука був, як вже ми сказали, невідступним товаришем
багато чудес, серед інших зцілився один тяжко хворий на ім’я
апостола Павла. А святий Йоан Золотоустий пише, що був він
Анатолій. На іконах біля святого Луки зображають сидячого вола.

РАХУНОК ЗА МОЮ ПРАЦЮ: За замітання подвір'я - 5 грн.
За порядок у моїй кімнаті -10 грн. За купівлю молока - 1 грн.
Догляд за сестричкою (три полудні) -15 грн. За дворазове отримання
найвищої оцінки- 10 грн. За винесення сміття щовечора - 7 грн.
Разом - 48 грн. Закінчивши читати, мама лагідно глянула на сина, її
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного вираз заполонили спогади. Вона взяла ручку і на зворотньому боці
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013
аркуша написала: За те, що носила тебе у своєму лоні 9 місяців — 0
грн. За всі ночі, які провела коло твого ліжечка, коли ти був хворий - 0
Запам’ятаймо:Притчі: Кажуть, що одного разу в одному місці на
грн. За ті всі хвилини, коли заспокоювала і втішала тебе, аби не
землі зібрались разом усі людські почуття і якості.
сумував - 0 грн. За всі сльози, що витирала з твоїх очей - 0 грн.
Коли НУДЬГА вже втретє позіхнула, БОЖЕВІЛЛЯ запропонувало: "А
За все, чого тебе вчила кожного дня - 0 грн. За всі сніданки, обіди,
давайте зіграємо в хованки!" ІНТРИГА нахмурила брови: "Хованки? А
підвечірки і вечері та канапки до школи - 0 грн. За життя, котре
що це за гра така?" і БОЖЕВІЛЛЯ пояснило, що одне з них,
присвячую тобі кожного дня - 0 грн. Разом - 0 грн. Закінчивши писати,
наприклад воно, розпочинає: закриває очі і рахує до мільйона, а в
мама, ніжно посміхаючись, подала листок синові. Хлопчик уважно
цей час інші ховаються. Той, кого знайдуть останнім, шукатиме
прочитав написане, і дві великі сльози покотилися по його щоках. Він
наступного разу і т.д. ЕНТУЗІАЗМ затанцював з ЕЙФОРІЄЮ,
перегорнув листок і на своєму рахунку написав: "Заплачено", потім
РАДІСТЬ так скакала, що вмовила СУМНІВ, а ось АПАТІЯ, яку ніколи
обхопив маму за шию і притулився, ховаючи обличчя. Коли в
ніщо не цікавило, відмовилась брати участь у грі. ПРАВДА не
особистих і родинних стосунках починають з'являтися розрахунки,
захотіла ховатись, бо її в кінці кінців завжди знаходять, ГОРДІСТЬ
все закінчується недобре. Любов: безрозрахункова, інакше її не існує.
сказала, що це дурна гра (її крім себе ніщо більше не цікавило),
До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
БОЯГУЗТВО дуже не хотіло ризикувати. -Раз, два, три, - почало
БОЖЕВІЛЛЯ. Першою сховалась ЛІНЬ, вона залізла за найближчий СКАРБИНКА МУДРОСТІ – СВЯТІ ЖІНКИ
камінь на дорозі, ВІРА піднялась на небо, а ЗАЗДРІСТЬ сховалась в 71. Хто буде спасенний? Той, за ким постоїть Пречиста Дiва Марія
(св. Діонисiй).
тіні ТРІУМФУ, який власними силами зміг вилізти на верхівку
найвищого дерева. БЛАГОРОДНІСТЬ дуже довго не могла сховатись 72. Хто не визнає святої Богородицi, є вiдлучений вiд Бога (св. Григорій
Назіянський).
так як кожне місце могло виявитись ідеальним для її друзів:
73. Служити Марiї – значить панувати, а зачислятися до її
"Кришталево чисте озеро? Для КРАСИ. Дупло дерева? Так це для
невiльникiв – значить бiльше, як посiдати царство (св. Бонавентура).
СТРАХУ. Крильце метелика? Для ШАЛЕНСТВА. Подих вітру? Це ж
74. Набожнiсть до Пречистої Дiви є непомильним знаком спасіння:
для СВОБОДИ!" Отже, вона замаскувалась в промінчику сонця.
Бог дає його лише тим, котрих призначив до неба (св. Iван Дамаскин).
ЕГОЇЗМ знайшов для себе тепле і затишне місце, БРЕХНЯ
75. Як вiск тає при вогнi – так i диявольська сила тає, коли побожно
сховалась на дні океану (а насправді вона заховалась у веселці), а
взиваємо ім’я Марiї (св. Бонавентура).
ПРИСТРАСТЬ і БАЖАННЯ причаїлись в горловині вулкану.
76. Не з браку довiр’я до Божого милосердя взиваємо Пречисту Дiву
ЗАБУДЬКУВАТІСТЬ навіть не пам*ятала, де вона заховалась, але це
Марiю, але зі страху перед своєю негiднiстю (св. Анзельман).
і не важливо. Коли БОЖЕВІЛЛЯ дорахувало до 999999, КОХАННЯ
77. Бог хоче, щоб ми одержували всі ласки через руки Марії (св.
все ще шукало, де б заховатись, але всі місця вже були зайняті. Але Бернард).
раптом воно побачило кущик троянд і вирішило заховатись серед
78. Марiя – зiрка моря! Це слово походить з неба. Марiя – ясна зоря,
його квітів. -Мільйон,- сказало БОЖЕВІЛЛЯ і почало пошуки.
вознесена Провидiнням понад велике i широке море цього свiту,
Першою ж воно звичайно знайшло ЛІНЬ. Потім почула як ВІРА
сяючи заслугою i власним прикладом. Нам – дороговказ i спасiння.
сперечається з Богом, а про ПРИСТРАСТЬ і БАЖАННЯ воно взнало Коли тобою кидають хвилi, не вiдвертай очей вiд Неї (св. Єронім).
по тому, як дрижить вулкан, потім БОЖЕВІЛЛЯ побачило ЗАЗДРІСТЬ 79. Дівицтво не є обмеженням мiсiї жiнки, бо плодючiсть духа
і здогадалось де ховається ТРІУМФ. ЕГОЇЗМ навіть не треба було
перевищує плодючiсть тiла (Мішель Куаст).
шукати, тому що місцем, де він заховався був вулик бджіл, що
80. Жінка сильніша за чоловіка та вірніша в годину страждання. І
вирішили вигнати звідти непрошеного гостя. В пошуках БОЖЕВІЛЛЯ Марія Магдалина, і Марія Клеопова, і Соломія! (св. Хосе Ескріва).
підійшло напитись до потічка і побачило КРАСУ. СУМНІВ воно
81. Хоч я дуже люблю тебе, але волiла б бачити тебе померлим на
побачило біля плоту (він вирішував з якого ж боку йому заховатись). нарах, нiж довiдатися, що ти образив Бога одним смертельним
І ось всі були знайдені: ТАЛАНТ - в свіжі і соковитій траві, ЖУРБА грiхом (Софiя Шептицька до сина Андрея).
- в темні печері, БРЕХНЯ - в веселці (якщо чесно, то вона ховалась
82. Св. Макрина намовила свого брата св. Василія Великого
на дні океану). Ось тільки КОХАННЯ не могли знайти. БОЖЕВІЛЛЯ
покинути успішну кар’єру адвоката і розкоші світу, щоб посвятити
шукало за кожним деревом, в кожному потічку, на верхівці кожної
своє життя для Бога (о. Ігор Цар).
гори, і нарешті воно вирішило подивитись в рожевих кущах, і коли
83. Мама св. Григорія Богослова, св. Нонна, прийшла на похорон
розсунуло гілля почуло крик. Гострі шипи троянд поранили
своєї дочки св. Горгонії в білій одежі, бо вірила, що смерть для
КОХАННЮ очі. БОЖЕВІЛЛЯ не знало, що робити, почало
християн – то не кінець, а початок вічного життя, то не смуток, а
вибачатись, плакало, просило вибачення і щоб спокутувати свою
радість для тих, хто дивиться на це очима віри (о. Ігор Цар).
вину пообіцяло стати провідником КОХАННЯ. І ось з тих пір, коли
84. Мама св. Івана Золотоустого, Анфіса, на 20-му році життя
вперше на землі грали в хованки... КОХАННЯ сліпе і БОЖЕВІЛЛЯ
залишилася одною з найбагатших вдів Антіохії. Однак не думала про
водить його за руку...
життя в розкошах, а посвятилася цілковито Богові та вихованню
РАХУНОК ЗА ПРАЦЮ: Якось під вечір, коли мама поралася на кухні, своєї дитини. Бог прийняв жертву доброї матері, і син став славою
до неї підійшов одинадцятилітній син з аркушем паперу в руках.
Церкви (о. Ігор Цар).
....далі буде....
Прибравши вигляду офіційної особи, хлопчик подав списаний лист
мамі. Витерши руки до фартушка, мама почала читати:

Причина цього сюжету криється у початку Bід святого Луки. Воно
починається подією, коли архангел благовістить святому Захарії у
храмі Єрусалиму про різдво Йоана Предтечі. А оскільки святий
Захарія був священиком, тому, щоб увіковічнити початок
Євангелія, біля святого Луки зображають жертвенного вола.

