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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя 25-та по Зісланні Святого Духа, 26-го Листопада, 2017р.
Св. Йоана Золотустого, архиєп. Царгородського.

Глас 8: Апостол: до Євреїв 7:26 – 8:2. / Євангеліє: Івана 10:9 –16.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Володимира з

нагоди його 45 ліття уродин та його Родини; Боже
Благословення для Михайла та всієї Родини Шафранських;
Боже Благословення для Андрія Фостаковського та всієї Родини,
зам. І. Попович, М. Шафранська та О. Фостаковська) - укр. мовою.
Понеділок, 27-го Листопада, 2017. Св. і всехвального ап. Филипа.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Віталія, Єсенії,
Віктора та всієї родини Савчук, зам. Марія Савчук
Вівторок, 28-го Листопада, 2017. Свв. мчч. і ісп. Гурія, Самона й Авіва.
Увага: Початок Різдв'яного посту.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Степана, Ірини,
Едуардо, Зоряни, Даниїла та Діяни, зам. Степан Бринкалович
Середа, 29-го Листопада, 2017. Св. ап. і єв. Матея.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Сузани Олешко та
Вільяма Олешко, зам. Ґлорія Толопка.
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.

Четвер , 30-го Листопада, 2017. Св. Григорія, єп. Неокесарійського,
чудотворця.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для Андреї, Андрія та
всієї родини Попович, зам. Родина
П`ятниця, 1-го Грудня, 2017 р. Свв. мчч. Платона й Романа.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для членів
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство
8:00 год. вечора до 10:30 вечора – Вечірні чування, розважання,
молитви та Богослуження: Акафист чи Молебень (зам. Матері в
Молитві) – на Українській мові.
Субота, 2-го Грудня, 2017 р. Св. прор. Авдія. Св. мч. Варлаама.

9:00 год. ранку – за пок.  Єпископа Андрія Сапеляк/Панахида/,
зам. Наталія Попович
6:00 год. вечора – Вечірня.
Неділя 26-та по Зісланні Святого Духа, 3-го Грудня, 2017р.
Передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці. Прп. Григорія Декаполіта.

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

November 26, 2017 / Листопад 26, 2017

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 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; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год.
Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
необхідності, звертатися у будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го
грудня 2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год);
Субота (10:00 – 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок
кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (3 – го грудня 2017 р о 12:00 год
дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
12:00 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте
приводити дітей до Храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
12:00 год кожної п’ятниці.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
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 дружба, надія, любов, для тих, хто шукає
Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса
Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

9:00 год. ранку – ( Люба Федун, зам. Богдан Федун) – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах. щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!
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Свічки: $107, Тетрапод: $2, Парафіяльна річнеця: $50, Кава: $100, Пожертва:
$145, Вареники: $85, Різне: $15, Квіти: $20, Добровільна збірка: $45,Офіра: $8, Г. панству Василеві та Анні Івасюк, які пожертвували 100 дол. для
Місячна пожертва на іпотеку - $625.00,
потреб нашого храму у подяку Богові за всі ласки отримані.
Недільна пожертва – $821.00
/ Разом - $2,015.00
Ґ. П. Олені Якубовській, яка придбала та пожертвувала багато чого
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за потрібного для парафіяльного центру.
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 19 – го листопада 2017 р.
Д. п-ву Варивода, котрі минулого тижня прилучили свої зусилля і
працю для необхідних потреб при нашій парафіяльній кухні.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
винагородить сторицею.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
4. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капуста з грибами, з
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
м’ясом, з сиром, а також голубці з м’ясом, вартістю $6.00 за порцію.
до священика.
Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці листопаді та грудні 5. Дорогі Парохіяни: Кожен з нас прикрашає доми перед Різдвом.
2017 р. наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас! Просимо також пам’ятати про прикрасу Церкви у цей час. У ваших
“На Многая і Благая літа!”
річних конвертах знаходяться конверти з назвою “flowers” , які
просимо вживати при складанні пожертв для прикрас квітами
Новини нашої парафії:
нашого Храму на Різдв’яні свята. Заздалегідь дякуємо всім вам за
1. Надсилаємо вітання:
А. новоохрещеному Миколі Маркові Соріяно синові Джонатана та вашу жертвенність.
6. Дорогі парафіяни: до мого відома надійшло питання, що деколи
Алісії Соріяно з нагоди його Хрещення, яке відбулося 19-го
наш смітник переповнений посторонніми речами. То будь ласка
листопада 2017 року.
Б. новоохрещеному Вікторові Савчук синові Віталія Жук та Єсенії приности речі до смітника тільки у вівторок вечером,тому що
вечером забирають смітник.
Савчук з нагоди його Хрещення, Миропомазання та прийняття
Першого Св. Причастя, яке відбулося 25- го листопада 2017-го р. Б. Новини зі з інших парафій або організацій: Дорога українська
2. Запам`ятайте: а. Сьогодні після обидвох Св. Літургій наша
громадо Long Island. Запрошуємо на прим'єру фільму «МІФ» – авторів
стрічки Добровольці Божої Чоти - The Ukrainians Леоніда Кантера та Івана
парафія запрошує усіх на наш щорічний святковий обід з нагоди
“Дня Подяки”, щоб зібратися, як одна велика парафіяльна родина. Яснія – розповідає історію життя та загибелі на Сході України Василя Сліпака
Для покриття витрат оплата вхідних квитків для дорослих становить – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом. У стрічці
поєднано документальні кадри та анімацію, яку створив український
$6,00 дол, для дітей віком (11-16) - $3,00, а діти до 10-ти років карикатурист Юрій Журавель.Музику для фільму написали одні з кращих
безкоштовно. Щиро всіх запрошуємо.
композиторів сучасності. Серед яких Євген Гальперін, що писав музику для
б. Запрошуємо усіх парафіян до участі у наших парафіяльних
Люка Бессона і був близьким другом Василя; Роман Григорів та Ілля
Разумейко (формація ) та Едуард «Діля» Приступа. В рамках промо-туру
зборах, які відбудуться у вівторок 5-го грудня 2017р. о 7.15 год
знімальна група відвідає понад 20 міст США та зустрінеться з глядачами.
вечора. Пам’ятаймо, якщо більша половина членів Церковного
Показ мовою оригіналу з англійськими субтитрами. Детальніша інформація
комітету згідно канонічного права присутня, тоді будь що
подається на додатку до вісника.
вирішується щодо життя нашого храму, стає повноправним.
До вашої уваги: Еф. 4, 1–6. «Терплячи один одного в любові» Ми завжди прагнемо,
в. Дорогі Парохіяни: Шановні парохіяни приносимо вам до
щоб змінилися ми, все для цього робимо. Також очікуємо, щоб змінилися інші, навіть
відома що в неділі 10 – го та 17 – го грудня після обидвох Служб стараємося їх змінювати, якось їм допомагати, впливати, але часто це не дає якихось
результатів. Інші так само прагнуть змінити нас, нам у чомусь допомогти, і також їм це не
Божих, Сестринства Апостольства молитви та Св. Вервиці
одразу вдається. Тому апостол вказує на цю площину стосунків – терпіти одне одного в
будуть проводити розпродаж випічки солодкого. Зібрані кошти любові, терпеливо прийняти одне одного. Це дуже важливо для наших стосунків, бо ж
будуть використані для покриття страхівки за ций рік. Дякуємо Господь довготерпеливий і «довго терпить» всіх нас. Господь не кидає одразу з неба
каміння чи громи, коли ми чинимо якісь неправильні кроки, або ж робимо якісь гріхи. Він
за вашу увагу.
любить нас і очікує нашої зміни. Так само і ми повинні наслідувати Господа у наших
г. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться стосунках – любов’ю покривати гріхи одні до одних, терпеливо приймати одне одного, бо
17-го грудня 2017 р.Б.
кожен із нас потребує часу, щоби змінитися, наблизитись до Господа. «Бог полюбив нас,
ґ. Прихід св. Миколая будемо святкувати 10 грудня о 1 год по обіді. коли ми були ще грішниками», відтак стараймося приймати і любити своїх ближніх,
попри їхні недосконалості! Лк. 10, 25-37. «“Хто з оцих трьох, на твою думку, був
Додаткова інформація на додатку до вісника.
ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки?” Він відповів: “Той, хто вчинив над
д. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2017/2018 при нашій
ним милосердя”» Напевно, не було такого дня в житті будь-кого з нас, коли б ми не мали
нагоди чинити милосердя. Бог завжди посилає нам такі ситуації, де ми можемо виявити
парафії відбудеться у неділю 31 грудня починаючи о 9 год.
своє милосердя, тим самим уподібнюючись до Нього – який один є досконало
вечера. Музика – від гурту “Земляки”. Додаткова інформація
милосердним! Звичайно, бути милосердним непросто, особливо тоді, коли перед нами
прилучена до нашого вісника.
людина, яка, за нашими мірками, на це милосердя не заслуговує. Однак як часто ми самі
не заслуговуємо на Боже милосердя… Але як гаряче у своєму серці ми цього Божого
3. Висловлюємо нашу щиру подяку:
прагнемо! Тому істинно милосердними можемо бути тоді, коли пам’ятаємо, що
А. всім парафіянам, що прилучилися до другої добровільної збірки милосердя
ми теж не завжди заслуговуємо на милосердя нашого Господа, але Він все ж
минулої неділі тільки після першої Служби Божої (на прибирання
милосердиться над нами. Якщо хочемо бути його дітьми, то маємо так само великодушно
виявляти милосердя до інших, як це робить Він. Чинити милосердя тому, хто нам зробив
церкви). Всього було зібрано $45.00.
Б. всім парохіянам, які брали участь і пожертвували харчі для бідних щось добре, хто сказав добре слово, хто закрив очі на наші недоліки. Як також чинити
милосердя тому, хто сказав нам неправду, хто підвів нас, хто повівся з нами
і потребуючих, а наступні парафіяни прилучились з пожертвами:
несправедливо. Так, як ми чекаємо на Боже милосердя й милосердя від ближнього, так і
ближній чекає, що ми будемо до нього милосердні. Бог очікує, що це милосердя, яке Він
панство Дональдц 200 дол., садочок 200 дол. Всього разом ви
склали пожерту у сумі 1,130 дол. Щира подяка клубу Ківаніс нашого виявляє до нас, ми подаруємо ближнім! - Владика Венедикт (Алексійчук.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
МОЛИТВА
ДУШІ
ДО
БОГА
Починається Різдвяний Піст: як правильно постувати?
Чи можемо говорити з Богом? Чи створіння може говорити зі
Від 28 листопада до 6 січня включно триватиме Різдвяний
своїм Творцем? “Бога ніхто не бачив ніколи“ (Йо. 1,18). Філософи
піст або Пилипівка. В цей час згідно традицій Церкви та
нам кажуть, що Бог є “трансцендентний”, поза людським
церковного Уставу християни обмежують себе в їжі, а також
досвідом. Святе Письмо нас учить, що Бог зовсім інакший від нас,
намагаються уникати в своєму житті того, що віддаляє людину від Божі дороги – інші від наших. А Літургія співає про Бога, що Його
Бога, для того, щоб духовно приготуватися до зустрічі великого
не можна правдиво описати чи навіть уявити (“несказанний”), не
свята Різдва Христового. Протягом посту християни не повинні
можна Його охопити ні словом ні думкою, ні серцем ні умом
вживати в їжу продукти тваринного походження - м’ясо, молоко,
(“незбагненний”), не можна очима людськими бачити
яйця та вироби, що їх містять. Різдвяний піст відноситься до не
(“невидимий”), неможливо осягнути Його нашими силами
суворих постів, а тому за церковним Уставом під час нього може (“неосяжний”). Святі Отці говорять, що ідеї-поняття, які маємо про
вживатися молоко, яйця та вироби, що їх містять. Є ряд обставин, Бога, є нашими “ідолами” і не помагають нам розумом збагнути
які дозволяють людині послаблювати свій піст - хвороба, важка
Його; можемо тільки подивляти Його, і подив цей помагає нам
фізична праця, похилий вік, перебування в дорозі. В таких
зрозуміти щось думкою про Нього. Отож, чи можливе для нас
випадках суворість посту може бути послаблена - наприклад
бути в якомусь контакті з Богом? Справді великанська віддаль
може вживатися молоко - але для цього необхідно звернутися за відділює нас від нашого Бога! Одначе, сам Бог виповнює цю
благословенням до священика, разом з яким визначити міру
віддаль. Нам неможливо було б з Богом говорити, якби сам Бог
послаблення посту. Також від посту звільняються вагітні жінки,
немов усунув цю віддаль, яка є між Ним і нами, і наповнив п
малі діти та ті, хто з вагомих причин не має можливості сам
любов’ю. “Бог так полюбив світ” (Йо. 3,16), тому створив його і
обирати, чим йому харчуватися - наприклад особи, які
нас. Він перший заговорив до своїх творінь, збудив у них сильне
перебувають у відрядженні. Протягом посту можна вживати
бажання піднестися понад звичайне людське існування та
продукти рослинного походження - картоплю та вироби з неї,
з’єднатися з ним. А св. Павло з захопленням каже, що ми маємо
різного роду супи та каші, консервовані та квашені овочі
право казати Йому “Отче!” Отже ж, Господь дає нам можливість і
(помідори, огірки, капусту, тощо), консервовані салати. Загалом
навіть право, а з правом і обов’язок, говорити до нього, і це
пісна їжа повинна бути простою та недорогою (наприклад, в
називаємо молитвою. Молитва – це слова, думки, почуття, що їх
наших умовах важко назвати пісними продуктами ананаси чи
Бог розбуджує в наших серцях і які ми висловлюємо, щоб Бога
омарів), а її вживання помірним (бо об’їстися можна і печеною
прославити, подякувати Йому за Його любов до нас, перепросити
картоплею). Якщо вас протягом посту запросили на відзначення за наші провини та просити про благополуччя і благодаті від
дня народження або інше святкування, пов’язане зі святковим
Нього, особливо ж про силу сповняти Його волю.Розберім кожну з
столом, і ви не можете відмовитися - по можливості попередьте
цих чинностей окремо.
господарів про те, що ви дотримуєтеся посту. Якщо цього не
Прослава: Вистане станути серед природи і глянути довкруги
можна зробити - намагайтеся їсти тільки ті страви, які дозволені в себе, щоб збудився в нас подив і питання: звідкіля ж усе це
піст, а якщо таких немає - то зовсім небагато тих, які стоять поруч взялося? Наївно дехто каже, що матерія сама від себе постала
з вами. Під час святкової трапези не потрібно без прохання інших зі співдії різних сил природи. Чи малюнок сам від себе
самим розповідати про те, що ви постите, привертати увагу до
малюється? Чи хата сама будується? Чи тварини самі себе
цього, або дорікати іншим за недотримання церковних уставів.
створили? Бачачи лад у природі, доходимо до висновку, що той,
В піст також не потрібно вживати алкогольні напої, особливо міцні хто створив її, мусить сам бути розумом всесильний; подивляючи
- горілку, коньяк, тощо. Лише у суботу та неділю, а також на свята красу світу, бачимо чудового Творця, бо краса – це Його
дозволяється випити трохи вина. Дотримуючись посту, потрібно
прикмета, а Його твір – Його “ікона“, відбитка Його краси.
пам’ятати, що він відрізняється від звичайного голодування своєю Усвідомлюючи, що ввесь світ створений для нас, для всіх людей,
духовною складовою.
щоб ми користали з нього, живилися ним, дбали про Нього – як не
А тому той, хто постить, повинен більше уваги приділяти своєму дійти до переконання, що той, хто створив усе для нас, є добрий, і
духовному життю: молитися в храмі і вдома, читати Святе Письмо ласкавий, і повний любови? Ось причини прославляти нашого
та християнську релігійну літературу, обмежити все те, що
Господа, Творця неба і землі. Так находять молитву поети і так
відволікає від спілкування з Богом - перегляд телепрограм,
вони своїми поезіями моляться. Нагадаймо Шевченка:
слухання радіо, відвідування розважальних заходів. Якщо хтось
“Уже прокликали до паю,
А я собі у бур’яні
перебуває у сварці чи тримає на когось гнів - необхідно
Молюся Богу... I не знаю,
Чого маленькому мені
примиритися з цією особою, бо гріхи гордості, гніву, осуду,
Тойді так приязно молилось,
Чого так весело було?
ненависті, злоби позбавляють того, хто постить, всіх плодів його Господнє небо, і село,
Ягня, здається, веселилось!
праці. Якщо є можливість, то бажано було б протягом посту
I сонце гріло, не пекло!”
„Мені тринадцятий минало”
щодня бувати у храмі, хоча б на короткий час - для того, щоб
Мало того. Нагадаймо, як сьогодні ми встали вранці, головно коли
помолитися і попросити у Бога допомоги у проходженні цього
ж прокинулися не лінивими, а повними енергії до якогось доброго
духовного і тілесного подвигу. Необхідно також щонеділі бути
діла. Бог дарував нам ще один день творчого життя! Тому що він
зранку на Божественній літургії, а по можливості відвідувати і інші цього хоче, ми існуємо, і це підсвідомо відчуваємо. Є мільйони
богослужіння, розклад яких ви можете довідатися в самому храмі. творінь на землі, і перед нами було їх багато, і все нові особи і
Кожному християнину протягом посту також обов’язково потрібно речі починають своє існування, але ми – кожний і кожна з нас –
прийняти таїнства Сповіді і Причастя.
маємо особливе місце в Божому серці. Він нас любить – так Ісус
Бажаю всім допомоги Божої у постуванні!
навчав! З яким завзяттям кидаємося до праці для того, хто нас

любить! Бачимо зміст праці, ми хотіли б це тій особі сказати.
“Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже!”
Подяка: Подивляючи все, що Бог зробив для нас, дякуємо Йому
за все, що маємо від Нього – ні від кого іншого! Неважко
знаходити причин до подяки Богові. Якби Бог цього не хотів, нас
навіть не було б на світі! Дякуємо Йому за своє життя,
здоров’я, здібнощі, батьків, родину, друзів, батьківщину, їжу, дім,
успіхи – о, скільки можна було б вичислити дібр, якими
користуємося в житті. Усе це – дари від Бога. „Дякую Тобі,
Господи, за всі блага, якими Ти мене обдарував”. Це майже
природний вигук, що сам виривається з уст. В устах нашого
народу ця молитва живе постійно: „Богу дякувати!”, „Спасибіг!”
Перепросьба: Одначе, не йде все плинно в нашому житті. Ми
хотіли б бути добрими, привітними, допоміжними, щедрими – так
як Бог супроти нас. Але бачимо, що ми чомусь такими не є. I нам
прикро. Не раз і гірко, і досадно. Не раз гніваємося, іноді не
хочемо комусь помогти, не раз неправду скажемо, або осуджуємо
інших, часом батьків чи виховників не слухаємося, іноді не
працюємо, як належиться, не раз лихі пристрасті володіють нами,
а не раз комусь кривду чи шкоду вдіємо. Хотілось би інакшими
бути, перемогти свою неміч, своє себелюбство, але ж воно так
важко! Що робити, до кого ж за поміччю підемо? Св. Павло це ж
саме відчував: “Коли я хочу робити добро, зло сидить у мені...
бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого
розуму і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах” (Рм.
7,21.23). Кому це сказати? А сказати хочемо! Прагнемо! Це вже і
є перепросьба. Маємо когось, хто нас любить і розуміє, Він бачить
наші немочі упадки, і він простягає свою руку – не на те, щоб нас
знівечити, принизити, відкинути геть, але щоб – піднести, стерти
наші сльози, очистити від злоби гріха, дати сили йти до добра. Це
наш Бог, наш Отець, який любить нас і бажає лише нашого добра,
порятунку. Тому зі щирого серця визнаємо йому наше зло, чи й
лукавство – і це є перепросьба. Перепрошуємо Бога, перед яким
ми зло вчинили, і нам стає легше; відчуваємо, що Він уже й не
бачить наших провин. Він радіє, коли наші гріхи є болем для нас,
значить, наші члени живі ще, і Він змиває наші провини, не хоче
більше їх згадувати, бо Він розуміє наш біль. 3 любов’ю батька
Він приймає нас, з любов’ю матері пригортає. Яка велика любов
Його до нас, хоч наша – така маленька до Нього. „Боже,
милостивий будь мені, грішному (грішній)”.
Запам’ятаймо:Притчі: ТРИ СИТА
Якось прийшов до Сократа молодий чоловік, який був дуже
схвильований.
- Гей Сократе, ти чув, що витворив твій друг? Я повинен тобі
це розповісти.
- Зачекай-но, - перебив його мудрець, - чи те, що ти хочеш мені
сказати, ти пересіяв через три сита?
- Три сита? – запитав той здивовано.
- Так. Давай подивимось, чи те, що ти хочеш мені сказати
пройде через три сита.
Перше сито – це правда. Чи ти впевнений, що те, що ти хочеш
мені розповісти є правдою?
- Ні, я чув про це від інших.
- Так, так! Але, напевно, ти пересіяв це через друге сито –
добро. Чи те, що ти хочеш розповісти мені про мого друга є
добрим?

- Ні, ні, навпаки, - вагаючись сказав той, - воно погане.
- Ну тоді давай візьмемо третє сито – необхідність. Чи так вже
й необхідно мені знати про те, що ти хочеш розповісти?
- Та ні, аж такої необхідності нема…
- Отже, - усміхнувся мудрець, - якщо те, про що ти хочеш мені
розповісти не є необхідним, не є добрим і ти не впевнений, що це
дійсно правда, то забудь про це і не обтяжуй ні себе, ні мене........
До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – ПОКОРА
147. Небесна брама є вузька, i лише малi, тобто покiрнi, можуть
до неї ввійти (св. Бернард).
148. Грiб – це найкраща школа, де вчать покори (св. Iван Золотоустий).
149. Покора – це добровiльне пониження себе внаслiдок пiзнання
власної немочi (св. Бонавентура).
150. Покора – це любити усе, що веде нас до погорди самих себе
(св. Iгнатій Лойола).

151. Правдиво покiрний сам погорджує собою i бажає, щоб iнші
ним погорджували (Тома Кемпійський).
152. Пiднести з землi стебло соломи з послуху має бiльшу
вартiсть, як з власної волi вiдправити довге розважання або
бичуватися до крові (св. Альфонс).
153. Якби ти знала, Бенiгно, яку славу приносить Менi та душа,
що живе безперестанку в найглибшiй покорi! (з об’явлень св. Бенігні).
154. Усе, – i навiть нашi грiхи можуть послужити нам до
освячення, оскiльки пам’ять про них чинить нас більш покiрними i
вдячними (св. Альфонс).
155. Хто в прикрощах упокорюється i здається на Божу волю, той
є зерном, призначеним для неба. Хто ж вiдступає вiд Бога, той є
соломою, призначеною для пекла (св. Альфонс).
ЧИСТОТА
156. Заслуговує на кару той, хто зi свiчкою в руцi iде на мiсце, де є
сiно, солома або речi, які швидко загоряються – нагода до грiха
(св. Іван Золотоустий).

157. Добре є славити Бога, але ще краще зробити себе чистим
для Бога (св. Григорій Богослов).
158. Стидливiсть – це чеснота, якою здавлюємо в собi похотi i
бажання, що порушують скромнiсть (Іван Луцик).
159. Стидливi – це ангели в тiлi (св. Василій Великий), а навіть
перевищують їх, бо мусять боротися з тiлом, чого в ангелiв нема
(св. Iван Золотоустий).
160. Стидливi душi будуть мати в небi частку з Пречистою Дiвою
(св. Кирило Єрусалимський).

161. Святу чистоту Бог подає тому, хто просить її у покорі (св. Хосе
Ескріва).

162. Настане час, коли всі будуть непорочність вважати пороком,
осуджувати і зневажати (св. Антоній Великий).
163. Християни живуть у тiлi, але не для тiла. Цiлий свiт їх
переслiдує, а вони люблять цiлий свiт (св. Юстин). . ....далі буде....
Увага....Якщо б Бог тут, на землі, всіх злих карав і всіх добрих
нагороджував, тоді не було б потрібно дня суду... Бог не карає всіх, щоб
тебе запевнити в тому, що є воскресіння. Він карає лише деяких, щоб
самопевних зробити обачнішими, викликати в них страх через кару
інших. І деяких добрих нагороджує, щоб тими нагородами заохотити
інших до ревності щодо чесноти, але не нагороджує всіх, щоб ти знав,
що є ще інший час, коли всі отримають нагороди. Якщо б тут усі
діставали те, на що заслуговують, то не вірили б науці про воскресіння.
А якщо б ніхто не діставав згідно з заслугами, то дуже багато людей
ставали б більше небезпечними (св. Іван Золотоустий, Про диявола І).

