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December 17, 2017 / Грудень 17, 2017

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

10:15 год. ранку - Боже Благословення для Михайла Москалюк
та його Родини, зам. Надія Москаюк) - укр. мовою.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за попередньою
домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
10:15 год. ранку –(Іван, Олена, Михайло, Барбара,
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
/Панахида/, зам. Родина Саміло) - укр. мовою. Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
передподружні науки.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Покійної  Ольги Маліґовка, зам. Родина Елук.
Детальніша інформація на фейсбуці:
Понеділок, 18-го Грудня, 2017. Прп. й богоносного Сави Освященного. https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
9:00 год. ранку – (друга Служба Божа) - Боже Благословення для Сенді Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
2:15год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п.
Мотекю, зам. Родина Григорій Момот та п. Христина Момот.
7:00 год. вечора – 40-й день за пок.  Василя Фесолович,
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
/Панахида/, зам. Родина Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
Вівторок, 19-го Грудня, 2017. Св. Миколая, архиєп. Мир
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
Ликійських, чудотворця.
будь-який час.
Увага: Це є урочисте свято.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 5- го січня
9:00 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.
2018р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Галини Каплун з
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о
родиною та Наталії Івашко з родиною, зам. Родина
8 годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
8:00 год. вечора – Акафист до Св. Миколая.
– 2:00 год).
Середа, 20-го Грудня, 2017. Св. Амвросія, єп. Медіоланського.
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк
неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
християнина.
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.
Служба Божа для дітей і молоді (14 – го січня 2018 р о 12:00 год дня) в
Четвер , 21-го Грудня, 2017. Прп. Патапія.
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк
для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму
П`ятниця, 22-го Грудня, 2017 р. Зачаття Пресвятої Богородиці Господнього.
св. Анною.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
12:00 год кожної п’ятниці.
Увага: Це є Богородичне свято.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
9:00 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
7:00 год. вечора – За здоров’я Ґлорії Толопки,
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
зам. Апостольство Молитви втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
Субота, 23-го Грудня, 2017 р. Свв. мчч. Мини, Єрмогена і Євграфа.
наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
9:00 год. ранку –  Ольга Грицак, зам. Наталія Попович
парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
6:00 год. вечора – Вечірня.
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
7:00 год. вечора – (друга Служба Божа) - Боже Благословення для

Глас 3: Апостол: до Колосян 1:12 – 18. / Євангеліє: Луки 1:12 –19.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

Світлани Тульба, зам. Сестринство Св. Вервиці
Неділя 29-та по Зісланні Святого Духа, 24-го Грудня, 2017р. Прп.
Даниїла Стовпника.

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
(вага
кожної
становить
більше
600
фунтів),
прилучалися своїми
Недільна Пожертва, 10 грудня, 2017 р. Розпродаж солодкого: $630,
вміннями,
яке
для
нашого
храму
було
дуже
успішне. Було збережено
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне немалу додаткову фінансову суму до витрат. Наступні наші віряни
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
приєднались: п. М. Абрамчук, п. Р. Блищак, п. І. Гижко, п. В. Ґерета,
Свічки: $130, Тетрапод: $3, Непорочне Зачаття: $50, Пожертва: $100, Різне: $15,
п. М. Сміт, п. Б. Шафранський, п. А. Демко, п. З. Балабан, п. І. Мисак,
Різдво: $215, Вареники: $100, Різне: $15, Квіти: $5, Кава: $110, Обід(Св. Миколай):$300,
п. І. Варивода. Нехай Господь всіх Вас благословить щедро.
Місячна пожертва на іпотеку - $320.00,
Ґ. Родинi з нашої парохії, яка бажає залишитись як анонімний
Недільна пожертва – $783.00
/ Разом - $2,476.00
жертводавець, пожертвувала 4,500 дол. для проекту в 2018р.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за ( розмалювання дев’яти ікон на Україні).
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 10 – го грудня 2017 р.
Д. Родинi Саміло яка завжди купляє свічники для запалення свічок в
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
нашому храмі протягом цього року, а також прикрасили Церкву, та
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у поміняли обруси і приготували Церкву до Різдв`яного часу.
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
винагородить сторицею.
до священика.
5. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капуста з грибами, а
---------------------------------------------------------------------------------------також голубці з м’ясом, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці грудні 2017 р. наші
ідуть для потреб нашої Церкви.
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
6. Дорогі Парохіяни: Кожен з нас прикрашає доми перед Різдвом.
“На Многая і Благая літа!”
Просимо також пам’ятати про прикрасу Церкви у цей час. У ваших
Новини нашої парафії:
річних конвертах знаходяться конверти з назвою “flowers” , які
1. Парохіянка Ольга Грицак упокоїлася у Бозі. Приносимо
просимо вживати при складанні пожертв для прикрас квітами
співчуття дочці Катерині та Родині Фелон. Нехай душа її упокоїться нашого Храму на Різдв’яні свята. Заздалегідь дякуємо всім вам за
в Господі. Вічная їй пам’ять.
вашу жертвенність.
2. Висловлюємо співчуття п. Галині Гамкало та її Родині з
7. Календарі та конверти на 2018 рік Ви можете придбати після
упокоєнням у Бозі її батька  Степана Горінь в Україні. Просимо
Божественних Літургій.
молитися за упокій його душі! Вічна йому пам`ять.
8. Якщо хтось потребує відвідин священика в лікарні , вдома, або
3. Запам`ятайте:
важко хворої особи, будь-ласка телефонуйте до Церкви і повідомте.
а. Дорогі Парохіяни, приносимо вам до відома що сьогодні
Без вашого запрошення або дозволу, священик немає права
продовжується розпродаж випічки солодкого після обидвох Служб відвідати хворого у лікарні.
Божих. Зібрані кошти будуть використані для покриття страхівки за 9. Українська Суботня Школа організовує свято з нагоди празника
цей рік. Дякуємо за вашу увагу.
св. Миколая сьогодні 17 грудня, 2017р. і запрошує усіх парафіян.
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться Більше інформації можете довідатись у додатку до парафіяльного
сьогодні 17-го грудня 2017 р.Б.
вісника.
в. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2017/2018 при нашій
------------------------------------------------------------------------------------------------парафії відбудеться у неділю 31 грудня починаючи о 9 год. вечера. Різдв’яна пожертва: Дорогі парафіяни, у цей подарунковий
Музика – від гурту “Земляки”. Додаткова інформація прилучена до
передріздв’яний час не забуваймо і про обдарування нашої Церкви,
нашого вісника.
як ми це робимо для наших рідних. Кожен Ваш дарунок-пожертва
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
буде високо оціненим і Господь Вас винагородить сторицею
А. всім жінкам з нашої парохії, які брали участь у нашому
---------------------------------------------------------------------------------------------розпродажі випічки солодкого. Через їхню старанну працю вони
До вашої уваги: Кл. 1, 12–18. «Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними
мати участь у долі святих у світлі» Глибоке усвідомлення того, що Бог дарував
спекли солодке та пожертвували для розпродажу минулої неділі.
людині життя вічне, та дав можливість бути учасником Царства Небесного, спонукає
Жінки які брали участь у продажі солодкого: п. Н. Демчишин,
апостола висловлювати ці думки. Бачимо, що апостол Павло глибоко це сам
п. Н. Попович, п. Г. Мир, п. С. Довга, п. О. Гриник, п. Н. Сабадило,
пережив і дав іншим себе за живий приклад вдячності Богові та самозречення на
п. Л. Попович, п. О. Мисак, п. І. Герета, п. О. Якубовська,
користь Божих справ на землі. Чи ми теж так чинимо, чи ми дякуємо Богові за все те,
п. С. Мотекею, п. Н. Баранскі( котра пожертвувала 20 фунтів леквару до чого Він нас покликав, за те, що зробив нас громадянами свого Царства, своїми
дітьми? Чи ми цінуємо, що маємо можливість називатися Його власністю? Чи ми, як
та маку для завиванців, 50 фунтів муки і 20 дозен яєць), а також
Його правдиві слуги і воїни, ставимо інтереси Його Царства понад усе? Спробуймо
минулого вівторка спекла завиванці. До сьогоднішнього дня було
хоч раз у житті зупинитись і застановитись, подякувати за все, що нам дав
зібрано 630 дол. від розпродажу.
наш Бог, і цим пробувати дальше продовжувати жити. Лк. 17, 12-19. «Хіба
Б. Нашим вірянам,а особливо: п. С. Шелестов, п. Н. Попович,
не десять очистилось? Де ж дев’ять?» Ісус зцілив десятьох прокажених, але
повернувся зі словами вдячності лише один! Більше того, за отримане зцілення від
п. І. Ґерета, п. С. Мотекю, п. Л. Попович, які минулої неділі
прокази до Господа приходять дякувати не дев’ять осіб із вибраного народу, а один
приготували їжу на святкування св. Миколая (за Григоріанським
тобто поганин. Ситуація віддзеркалює дійсність, в якій часто
календарем). Святкування всім дуже сподобалось. Чистий прибуток самарянин,
перебуваємо й ми, коли згадуємо про Бога лише тоді, коли нам дуже скрутно й ніхто
становив $300 який передано на потреби парафії.
інший нам уже не може допомогти. Коли ж Бог допомагає нам, то дуже часто ми
В. панству Дональдц, панству Саміло, п. Л. Попович, п. О. Владичак, скоро забуваємо, про цю допомогу. Коли робимо іспит сумління, то, як нас вчили,
п. І. Варивода, п. С. Шелестов, які в останні кілька тижнів виконували найперше пригадуємо якісь свої вади, недоліки. Однак маємо вчитися найперше
дякувати Богові молитвою благодарення за все, що Він робить у нашому житті. І
необхідну працю для добра нашої Церкви, в кухні та в
саме під час щоденного іспиту сумління можемо зауважити багато доброго, що ми
Парафіяльному центрі.
отримали від Бога. Тому починаймо саме з того, щоб пригадати собі, що наш
Г. Від щирого серця хочу подякувати нашим чоловікам, з парохії, які Господь вчинив для нас. Придивімося до величі й доброти нашого Бога, і ми
добровільно приєдналися до особистої праці в житті нашої Церкви, побачимо, скільки всього Він для нас зробив, робить і буде робити. А на
допомогли перевезти та встановити в кухні дві комерційні духовки, цьому тлі найкраще побачимо свою невірність і падіння. - Владика
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Венедикт (Алексійчук.

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Як наблизити дітей до Бога?
4. Познайом їх з образами Ісуса і Марії
Бути батьками означає нести відповідальність не лише за фізичне і
Кожен католик повинен мати вдома свій «вівтар». Він не мусить
моральне виховання дітей, але й за їхнє духовне зростання, про яке займати багато місця, однак це має бути особливе місце, видиме і
слід дбати ще від моменту їх зачаття.
доступне для всіх членів сім’ї. Дуже важливо, щоб наші діти бачили
Інколи батьки можуть не знати, ЯК це робити; їм це може здаватися образи Ісуса, Марії та святих. Діти вчаться дуже швидко, і дуже
чимось складним. Однак це зовсім нескладно, і ми пропонуємо вам
важливо навчити їх якомога більше до п’ятирічного віку. Невелике
10 простих способів наблизити дітей до Бога.
розп’яття чи ікону із зображенням Ісуса, Марії, святих чи Ангела«Чи прагнемо ми зрозуміти, «де» є наші діти на своєму шляху? Чи хранителя можна повісити в кімнаті дитини і пояснити, хто на ній
знаємо ми, де їхня душа? І, перш за все: чи хочемо ми це знати? Чи зображений.
переконані ми, що вони насправді не чекають на щось інше?» (Папа 5. Дозволь дітям вибрати фільм чи книжку про Бога
Франциск)
Усі діти люблять дивитись мультфільми і читати казки. Включай
1. Молись уголос під час вагітності
дитині мультфільми на біблійну тематику, наприклад, «Ковчег Ноя»,
Дитина в утробі матері чує голоси навколишніх, тому важливо, щоб
«Давид і Голіаф», «Добрий самарянин», «Блудний син», «Історія
моменти нашої молитви були якомога спокійніші й тихіші. Вибери
Йосифа і його братів», «Чудеса Ісуса», «Принц Єгипту» і т.д. Існує
зручне місце, де тебе не будуть перебивати чи заважати тобі. Для
багато книжок, які вчать дітей біблійних історій та пропонують
молитви можеш використати образок Ісуса чи Богородиці, щоб твої
кольорові ілюстрації для кращого сприйняття. Можна запропонувати
думки були зосереджені на молитві. Нехай твоя дитина відчує, що
дитині розмальовки на біблійну тематику (їх можна придбати або
цей момент — особливий для вас обох. Під час молитви можеш
знайти в інтернеті). Однак ніколи не змушуй дитину до цього і не
погладжувати свій живіт, аби дитина відчула, що ця молитва
карай, якщо вона не хоче читати цю книжку, дивитись цей мультик чи
стосується її також.
інше. На вихідних можеш запропонувати дитині піти з тобою до
2. Бери дітей із собою на Службу Божу
магазину й вибрати ту книжку чи мультик, яку дитина сама захоче.
Дехто вважає, що маленькі діти заважають під час Служби Божої, бо Це — простий і веселий спосіб навчити дітей про життя Ісуса, Марії
голосно плачуть, галасують, створюють дискомфорт для інших і
та святих.
Джерело: CREDO ...далі буде....
просто не можуть довго встояти на одному місці. Однак варто брати
дітей із собою до церкви щонеділі так само, як ви це робили до їх
Зачаття Пресвятої Богородиці св. Анною
народження. Якщо твоя дитина ще немовлятко і плаче — спробуй
“Празнує днесь вселенна зачаття Анни, що сталося від Бога, бо
заспокоїти її, погодувавши; якщо дитина трохи старша, вже повзає чи вона породила понад усяке слово ту, що родила Слово” – співає нині
ходить, і влаштовує істерики, — виведи її з храму і трошки
Христова Церква, яка з найдавніших віків (на Сході – з п’ятого
прогуляйся, доки вона заспокоїться, а тоді повернися на Службу.
століття, на Заході – з дванадцятого) окремою службою возвеличила
Якщо твоя дитина вже свідома того, що кожної неділі ви ходите до
Зачаття Пресвятої і Преблагословенної Діви Марії. У 1854 р. папа
церкви, і не хоче стояти спокійно, верещить чи лягає на підлогу —
Пій IX оголосив догмат про Непорочне Зачаття Пресвятої
виведи її надвір, нахилися до її рівня і спокійно та м’яко поясни, для Богородиці. До пророка Єремії Господь сказав: “Перш, ніж я уклав
чого ви сюди прийшли і чому важливо поводитися чемно під час
тебе в утробі, я знав тебе; і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я
Служби Божої. Якщо будеш щипати дитину під час істерики, якщо
тебе; пророком для народів я тебе призначив” (Єр. 1, 5). Архангел
насилу виштовхуватимеш із храму, «вбиватимеш» поглядом чи
Гавриїл про святого Йоана Предтечу благовістив, що він “сповниться
кричатимеш за межами храму, то дитина може просто зненавидіти
Духом святим вже з лона матері своєї” (Лк. 1, 15). Та наскільки
кожну неділю. Вони — діти, а ми маємо ставити себе на їхнє місце.
більше освятив Господь ту, яка є не пророком, не предтечею, а має
В їхньому віці вони не можуть бути зосередженим на чомусь довше
стати Матір’ю Його Сина, Христа, Спасителя і Бога.
ніж 20 хвилин. Можливо, тобі доведеться під час Служби вийти
Святий Вернард каже, що якщо б Марія попросила про спасіння
надвір із дитиною 10 разів, аби заспокоїти її, та повернутись назад.
грішника, котрий кається, а всі ангели й ціле небо хотіло б, щоб він
Не здавайся, бо хоч вони ще малі, але вже добре знають, як можуть ішов до пекла, молитва Марії мусить бути вислухана. Син Божий не
нами маніпулювати. Важливо, щоб вони зрозуміли, що, незважаючи відмовить своїй Матері. Інший святий каже, що не можливо таке, аби
на те, скільки разів ви вийдете з церкви, ви все одно повернетеся до той, хто прибігає до Марії, і Вона його прийме, не був спасенний!
храму, доки не завершиться Літургія.
“Хто буде спасенний? – питає святий Діонісій. – Той, за яким стоїть
3. Молися з дітьми перед сном
Пресвята Богородиця!”
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
Місце для цього можна вибрати різне, наприклад — біля їхнього
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.
ліжка. Станьте навколішки і моліться. Коли діти ще малі, їх усе
вражає і їм усе цікаво; вони мають здатність імітувати як добре, так і Запам’ятаймо: ОКРАЄЦЬ ІСУСА ХРИСТА
Коли Ісус Христос ходив з апостолами по світу, його зустрів
погане. І, швидше за все, поки ви молитиметесь, вони будуть
жебрак,
котрий просив у Нього милостині. Спаситель велів Петрові
намагатись привернути твою увагу; вони будуть говорити так, наче
дати
йому
окраєць хліба. Ледве бідняк зробив кілька кроків, як
це ти їх заохочуєш це робити, вони будуть співати, витягати іграшки
Господь
покликав
його і спитав:
чи тягнути тебе за одяг. Скористайся цією нагодою, аби пояснити
-Скажи
мені,
що
зробиш із цим хлібом?
їм, ЩО ти робиш, і запроси приєднатися до тебе в молитві.
-Учителю,
відповів
жебрак,- з'їм половину сьогодні, а половинуСкажи, нехай повторюють за тобою, чи запитай: «За що ти хочеш
завтра.
Ісус
Христос
наказав
Петрові відібрати хліб у прохача, який
подякувати Богові сьогодні?», «Чи хочеш сказати щось Марії разом зі
звісно,
залишився
здивованим
і незадоволеним таким вчинком.
мною?» Побачиш, що ці питання їх здивують. Навчи дітей як робити
Невдовзі
зустріли
іншого
жебрака,
що теж просив милостиню і теж
знак хреста. Намагайся не затягувати час молитви, бо їм може
отримав
окраєць
хліба.
Спаситель
знову запитав, що зробить він із
набриднути і вони захочуть займатися чимось іншим. Якщо твоя
цим
Божим
даром,
а
бідняк
сказав:
дитина ще дуже мала, візьми її ручку і допоможи перехреститись, а
-Учителю,з'їм його зараз.
тоді молися разом із нею.

-А що буде завтра?
-Про завтра потурбується Бог.
Ісус Христос поблагословив його і додав: - Бог завжди буде
турбуватись про тебе і про всіх, котрі уповають на нього. ........

грiх, хоч би й найменший (св. Франциск Салезій). .... далі буде....
П’ЯТА БОЖА ЗАПОВІДЬ - «НЕ ВБИВАЙ!»
(з книги "Божі заповіді" о. Юліян Катрій, ЧСВВ)
...продовження з попереднього вісника....

Аборт — гріх супроти Бога Творця
Від Господа Бога походить кожне людське життя, наділене
безсмертною душею. І тільки Він один може дати життя й має
право його відібрати. Ніхто з людей не має права вбивати в лоні
матері невинну дитину: ані мати, ані лікар, ані найвищий
державний суд. Наш Сл. Б. митрополит А. Шептицький 1942 року
видав окремий пастирський лист «Не вбивай!», в якому гостро
осуджує вбивство дитини в лоні матері: «Особливішим способом
мерзенні, жахливі і противні природі є випадки, в яких батьки
вбивають рідних дітей. А може ще гіршими є вони, коли ті діти ще
До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
на світ не прийшли. Вже самі обставини, що злочину
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – СПОКУСИ
допускається рідний батько або рідна мати, що дитина не може
204. Коли вода стоїть – легко псується. Так само i душа, коли її не
напастують спокуси, знаходиться у небезпецi погибелі. Через марне боронитися, що, будучи нехрещеною, тратить вічне спасіння, —
уподобання в своїх заслугах вона думає, що вже дiйшла до
це обставини, які роблять зігнання плоду особливішим родом
досконалості (св. Альфонс).
злочину. Дітовбивство надає цілій родині п’ятно Каїна і стягає
205. Бажання похвал i признань є злом, яке веде до забуття Бога та прокляття на ту першу і найважливішу клітину життя... Людське
плямить найсвятiшi дiла (св. Вiнкентій Павло).
життя — це прецінний скарб передусім для батьків, а опісля для
206. Людська похвала не звiльнить нас вiд кар, яких ми заслужили, а родини й цілого народу... Людська душа — це ж твір безконечно
догана не вiдбере нам заслуги за нашi добрi дiла (св. Августин).
важливіший, ніж усі матеріальні добра чи дари Божі». Папа Пій XII
207. Правдива побожнiсть полягає у сильнiй волi чинити все, що
29.Х.1955 року так промовив до делеґатів Католицького Конґресу
подобається Боговi, а не у духовних потiхах (св. Франциск Салезій). акушерів: «Кожна людська істота, навіть дитина в лоні матері, має
208. Господи, потiш мене, i нехай ця потiха полягає в тому, щоб я
право на життя. Це право походить від Бога, а не від батьків чи
чинив те, що подобається Тобi (св. Альфонс).
людської влади або товариства. Нема людини, ані людської
209. Остиглiстю та спокусами Бог досвiдчує тих, які Його люблять
влади, ані науки, ані причини медичної, євгенічної, соціальної,
(св. Тереза з Авіля).
економічної чи моральної, яка могла б дозволити свідомо
210. Баняк кипить – муха не сяде. Серце палає любов’ю до Бога –
знищити людське життя».
спокуса не пiдступить (св. Пiмен Великий).
Аборт — злочин стосовно невинної дитини
211. Сокира не пiднесеться вгору i пилка не буде пиляти, поки руки
Св. Церква вчить, що дитина від самого зачаття має безсмертну
не прикладеш, – так i злi думки, поки їх не уподобаєш – нiчим не
душу. Тож убити її в лоні матері — це те саме, що позбавити її
пошкодять (св. Пiмен Великий).
вступу до неба, бо вона гине без святого Хрещення. На
212. Зі спокусою треба поводитися, як з iскрою, що падає на наш
Страшному Суді вона буде обвинувачувати свою злочинну й
одяг. Таку iскру ми якнайскоріше стрiпуємо (св. Альфонс).
негідну матір. Злочин переривання вагітності — великий, бо
213. Коли дитина побачить вовка, не вiдчуває страху. I ми
наслiдуймо у спокусi дитину, тобто прибiгаймо до Iсуса та Марiї, i то дитина беззахисна, невинна й немічна, цілком здана на опіку й
якнайшвидше, не вступаючи зі спокусою в перемову (св. Франциск
охорону своєї матері. До одного чесного лікаря приходить молода
Салезій).
вагітна жінка, щоб позбутися ненародженої дитини. А він каже до
214. Не спокуси i злi думки вiддаляють нас вiд Бога, а згода волi на
неї: «Пані, це може зашкодити вашому здоров’ю. Ми це можемо
них. Як сильно поступає в досконалостi та душа, що у спокусi
інакше зробити. Дозвольте, нехай дитина прийде на світ. А тоді
поручає себе Боговi та з Його помiччю поборює її! (св. Альфонс).
принесіть її до мене і ми обоє її заріжемо». Жінка, почувши про
215. Христос не потребує твоєї допомоги. Вiн – Бог. Ти себе оборони такий план, образилася: «Що ви таке говорите? Де ж би я вбила
перед грiхом. Покажи силу i вiдвагу, переможи свої почуття і
свою рідну дитину». А тоді лікар: «Але ж, пані, яка різниця?
пристрастi (св. Ремігій до короля Франції Людвіга).
Дитина після народження лише на декілька місяців старша. Коли
216. Краще людинi з Божою ласкою знаходитися серед диких звiрят злочином є вбити її одразу після народження, то такий самий
або на морі серед бурi, нiж без Божої ласки жити в розкошах i на
злочин убивати її живою у вашому лоні».
царських престолах (св. Iван Золотоустий).
Запам’ятаймо: Ми зачасто представляємо Євангеліє як правду,
217. У небезпецi купці кидають в море цiлий маєток, щоб спасти
порядок, систему, що є доброю, потрібною в житті... Все те правда.
корабель i себе. Так само, коли душа в небезпецi, ми повиннi все
Євангеліє є всім тим, але понад усе те є ще чимсь безконечно
кинути, хоч би яке воно дороге не було нашому серцю (св. Григорій
вищим. Воно є ще наукою святості, дорогою, якою можемо дійти до
Богослов).
218. Як тiло без душi мертве, так душа без освячуючої ласки мертва приподобання Всесвятому Богові... Євангеліє - це дорога до неба, це
життя без плями, без закидів, без пороків, життя чисте, невинне,
для неба (св. Августин).
святе, що в ньому смертна людина зривається до того, щоб
219. Як око не може бачити нiчого без свiтла, так людина не може
ревнувати з небесними ангелами. Євангеліє - це хресна дорога на
вчинити нiчого доброго без ласки Божої (св. Августин).
гору Голгофту... - це життя, що в ньому людина шукає і змагає до
220. Знаком стану ласки є сильна воля не згоджуватися на нiякий
святості (митр. Андрей Шептицький, Євангеліє - святість душі).
Лагідність - це непорушний стан душі, що залишається
незмінним серед лиха й добра, в пониженні і похвалі. Раннє
світло випереджає сонце, а предтеча всякої покори це
лагідність... Лагідність - це скеля, що стоїть у морі неспокою,
ломить усі хвилі, що вдаряють об неї, сама, однак, залишається
непорушною. У лагідному серці Господь перебуває, а
неспокійна душа є оселею диявола. Лагідна душа - це престол
простоти, а гнівливий розум - це творець лиха (св. Іван
Ліствичник, Слово 24).

