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Субота, 30-го Червня, 2018 р. Свв. мчч. Мануїла, Савела й Ісмаїла. Прп.
Іпатія, ігумена Руфеніянського.

Неділя - 4-а по Зісланні Святого Духа, Всіх святих українського
народу. 24-го Червня, 2018 р. Свв. апп. Вартоломея й Варнави.
Глас 3: Апостол: Римлян 6:18-23. / Євангеліє: Мт. 8:5-13.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Єлисавети Ґерети та
всієї Родини, зам. Наталія Попович) - укр. мовою.

6:00 год. вечора – Вечірня

12:00 год. дня - Уділення Святих Тайн: Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії для Новонародженої
Анджеліна Катерина Батор
Замітка: Цього тижня Вічна Лампа горітиме в пам’ять
 Юрія Гудзій, зам. Наталія Попович.
Понеділок, 25-го Червня, 2018. Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра

анг. мовою.

Атонського.

8:00 год. ранку –  Марта Боюк, зам. Стефанія Боюк
8:00 год. вечора - Молебень до Іс. Хр. (Молебень чи Акафіст служиться
о 8 – ій год. вечора кожного дня місяця червня)

Вівторок, 26-го Червня, 2018. Св. мчц. Акилини. Св. Трифилія, єп. Левкусії
Кипрської.

7:00 год. вечора –  Мирослав Чорномидза/Панахида/
(5 – а Річниця), зам. Надія Чорномидза.
Середа, 27-го Червня, 2018. Бл. свщнмч. єп. Миколая (Чарнецького)
та ін. Св. прор. Єлисея. Св. Методія, патр. Царгородського.

8:00 год. ранку – Боже Благословення для всіх
Жертводавців і доброчинців нашої парохії
7:00 год. вечора – Молебень до Блажeнного
Миколи Чернeцького
8:15-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
Четвер, 28-го Червня, 2018. Св. прор. Амоса. Прп. Єроніма, пресвітера
Стридонського.

8:00 год. ранку – Боже Благословення для всіх дітей та
молоді нашої парохії.
7:00-год. вечора – Акафіст до чудотворної
ікони Іс. Хс. «Спаса – Вседержителя»

П`ятниця, 29-го Червня, 2018 р. Св. чудотворця Тихона Аматунтського.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх хворих і
немічних нашої парохії.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх священиків
та їхніх Родин з Стемфордської Єпархії
Неділя - 5-а по Зісланні Святого Духа, 1-го Липня, 2018 р. Св. мч.
Леонтія.

9:00 год. ранку – ( Іван та  Люба Заковоротні, зам. Родина) –
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками.
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 1:30 – 2:15 год;
(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 6- го липня 2018 р. і
розпочнеться о 8:15 годині вечора.
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 Богослужіння. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (8 – го липня 2018 р. о 12:00 год дня) в першу
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітейбатьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до 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.
Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
запалювання
свічок
на
Богослуженнях.
Нехай Бог поблагословить
Недільна Пожертва, 17 червня, 2018 р.
усіх
волонтерів
та
жертводавців
і
винагородить
сторицею.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
6.
Ми
маємо
на
продаж
вареники
з
картоплею,
капустою,
та з сиром
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
7. Дорогі парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
Свічки: $145, Церква: $25, Петрів гріш: $5, День батька: $35, Пожертва: $200,
Обід: $201, Харитативна Акція: $150, Друга збірка: $230,
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
Місячна пожертва на іпотеку - $600, Недільна пожертва – $782, Разом - $2,373.
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
листопадового “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
дар любови для нашого храму минулих неділь 17 – го червня* 2018 р.
8. Сьогодні 24-го Червня 2018 р відбудеться особлива збірка для
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
праці і місії святішого отця - (Св Петра гріш), але додаткових
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у конверток не буде, тому, що вони знаходяться у ваших річних
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
конвертах під назвою Peter’s Pence Collection”. Надіємось на ваші
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до пожертви у ваших можливостях для розвитку цієї місії. За
священика.
здалегідь дякуємо за вашу пожертву.
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці червні 2018 р. наші 9. З 1-го липня по 5 – те вересня, 2017р. Біблійні науки не будуть
проводитися, оскільки літо – це час відпусток та вашого відпочинку.
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
Тому насолоджуйтеся літом та милуйтеся надзвичайною природою
“На многая і благая літа!”
літа.
Новини нашої парафії:
10. В наступну Неділю 1 липня ми плануємо поїхати на закінчення
1. Пригадуємо, що Місяць Червень - це місяць присвячений Серцю молитов Молебня до Іс.Хр. до East Moriches (exit 61 Sunrise Hwy) і
Христовому. Молебень чи Акафіст відправляється щодня окрім
відслужити там Молебень до ГНІХ о 2- й год після обіда. Просимо
неділі протягом червня о 8-ій год. вечора. Просимо всіх парафіян до всіх до участі у спільній молитві.
участі у цих відправах. Будь ласка знайдіть час, щоб нам всім разом 11. Дорогі парафіяни, ми плануємо їхати на прощу до Слотсбургу 12
зустрітися на цих Богослуженнях.
серпня ц.р. Маємо до вжитку церковне авто (на 15 чол.) та моє
2. Вітаємо Петра Рибак, який минулої Неділі отримав вперше
власне (на 7 чол.). Бажаючим прошу звертатися до п. Галини
Тайну Св. Сповіді та Урочисте Святе Причастя під час Літургії
Подолської; просимо також про $10 від особи на покриття коштів.
українською мовою. Щиро вітаємо і бажаємо йому Божого
Якщо б більше осіб зголосилось на поїздку, тоді потрібно буде
благословення в християнському житті.
замовляти автобус при ціні в $30 від особи.
3. Щиро вітаємо п. Романа та п. Надію та їхню дочку Софію
---------------------------------------------------------------------------------------Сербин, які нещодавно стали парохіянами нашого храму. Нехай Стемфордська Харитативна Акція 2018. Кожен член нашої
Господь Бог благословить їх у мирі і добрі прожити в колі
парафії закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом
наших парохіян.
нашого Владики Павла Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні
4. Шановні парафіяни!!! Запрошуємо вас на спільну молитву
парафіяни, які вже підтримали акцію:
(Акафіст, вервиця) для вшанування ікони Іс. Хс. «Спаса –
$100.00 – панство Саміло,
Вседержителя» за Божу ласку, щасливу долю для наших дітей, мир $50.00 – панство Ґерета,
$20.00 – п. Іван Захарюк та п. Олена Якубовська.
і спокій у наших сім’ях та родинах. Чекаємо вас у нашому храмі у
четвер о 7-й год. вечора на молитві.
Разом зібрано 1,010.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
5. Майбутні події: а. Прибирання церкви: Наступна добровільна
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
збірка відбудеться в неділю, 8 липня 2018 р.Б.
Дорогі парафіяни Української Католицької Церкви Св. Родини! Я хочу
б. 11 – 12 Серпня відбудеться щорічна проща до Сестер
привітати всіх вас із проведенням цього року чудового фестивалю української
Служебниць, разом з Патріархом Святославом та Кардиналом музики та культури, який зібрав численних гостей! Хоча це був лише наш другий
Доланом Архиєпископом Ню Йорка, у Слотсбург, НЙ.
фестиваль поспіль, однак, ми, як парафіяльна спільнота, здійснили чудову
в. 26 – го Серпня 2018 р. відбудеться наш Парафіяльний Пікнік з працю. Хочу подякувати всім тим, хто 9 і 10 червня брав участь у приготуванні
цієї події: гостям, виконавцям та працівникам. Особлива подяка – вам,
нагоди 27 – річниці Незалежності України.
парафіянам Української Католицької Церкви Святої Родини, які допомогли
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
приготувати їжу та прикрасити нашу церковну територію, а також прибрати її
а. жінкам з Сестринств Апостольства Молитви, а особливо п. С.
протягом цілого тижня після свята. Дякую тим, хто обслуговував гостей
Мотекю, п. О. Варивода, п. Б. Фромел та п. О. Дональдц, які
фестивалю, подаючи страви, продаючи тістечка, напої, виготовляючи цукерки з
організували і приготували смачний обід до Дня Батька минулої
цукрової вати та продаючи попкорн. Спільна праця усіх парафіян стала
неділі. Чистий прибуток становив $201, який було передано для
запорукою успішного фестивалю. Дякую Кредитній спілці Самопоміч (Self
Reliance) за спонсорську підтримку цьогорічного фестивалю. Дякую усім
потреб нашої Церкви.
продавцям сувенірів, які відвідали фестиваль. Я хочу подякувати всім за вашу
б. Панству Рибак та п. Богданові Трухим, які пожертвували по 100
участь у концерті в суботу, 9 червня 2018 року. Це був чудовий пісенний вечір,
дол. для добра нашого храму.
який відвідало численна аудиторія цінителів української пісні. Висловлюю
в. всім парафіянам, що прилучилися до другої добровільної збірки вдячність усім виконавцям, які відвідали фестиваль 10 червня та стали його
минулої неділі (на прибирання церкви та кошення трави). Всього
окрасою. Я високо ціную допомогу всіх вас та кожного зокрема, якою ви
було зібрано $230.00.
приєдналися до успішного проведення фестивалю. Дякую усім гостям, які
прибули до нас та, сподіваємося, гарно провели час завдяки нашим з вами
г. п. Михайлові Кубарич, який добровільно продовжує обробляти
спільним старанням. Сподіваюся, що в наступному році ми продовжимо нашу
рожі навкруг нашої церкви , щоб вони надалі радували нас своєю
традицію та проведемо наступний успішний фестиваль, як і цьогорічний. Хочу
красою,а також відсвіжив і прикрасив тризуб перед входом до
повідомити, що чистий прибуток фестивалю становить $8,000 дол. та свідчить
нашого храму.
про його успішність. Моя велика вдячність усім вам та кожному зокрема! Нехай
ґ. панству Саміло, які час від часу купляють запальнички потрібні для Господь щедро вас благословить!
о. Ольвіян Попович
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Лінивство є тяжкий гріх…
Увага: ВІДПУСТ В МОНАСТИРІ СВЯТОГО ЙОСАФАТА отців
Ті, що називають себе християнами, не відвідують так само
Чину Св. Василія Великого: Запрошуємо до участі у відпусті 24
церкви теж через банальну причину: лінь. Лінивство, як відомо,
червня 2018 року в монастирі за адресою: 1 East Beach Drive,
входить до семи смертних гріхів. До речі, пропустити без поважної
Glen Cove, NY 11542, on Long Island. Архиєрейська Свята
причини Службу Божу в неділю чи свято є тяжким гріхом
Літургія розпочнеться о 10:30 зранку, Сповідь триватиме до і
(духовною смертю), як стверджує свята Мати-Церква.
під час Літургіїї.
Є три поширені поважні причини, щоб пропустити тоді
-------------------------------------------------------------------------------------богослужіння: важка хвороба (дехто все життя прикутий також до
ліжка), коли ми є в такому місці, де взагалі нема церкви чи
Чому християни не ходять до храму…
Відвідини недільного чи святкового богослужіння випливають із 3- священика, і ще, як нема в що зодягнутися (тепер це є вкрай
ьої Божої заповіді (Пам’ятай день святий святкувати). Це явна рідко). Дехто має час на все, тільки не на свою душу. Тільки
грішити слід лінуватися. Якщо якийсь гріх постійно повторюється,
воля Всевишнього. Не слухати тут Його – великий гріх. Творець
то стає наголовим. А це вже як хронічна хвороба, тільки
насправді не потребує нашого часу (тих приблизно півтори
духовного характеру. У такий спосіб стаємо вельми нещасними…
години), адже Сам існує поза часом і простором. До церкви
Віра як Божий дар
найперше ходимо, щоб змінитися на краще. Ряд християн не
ходять до храму у приписані дні на св. Літургію, тому що не хочуть Господь дарує нам безцінний дар віри у момент нашого
себе відчувати церковною родиною, є схильні до лінивства і також хрещення. Якщо ми продовжуємо опісля жити церковним життям,
то віра тільки зростає, стаючи милою в очах Милосердного
мають слабеньку віру.
Батька. Досить мізерна віра в тих, які не є практикуючими
Парафія – духовна родина
християнами. Якщо хтось не сповідається, не причащається,
Господня святиня схожа на духовну школу, де завжди вчимося
ходить до церкви кілька разів на рік або й узагалі став байдужий
вічних християнських істин, слухаємо Боже Слово та його
до релігійного життя. «Критикують не Христа, а християн,
пояснення, і духовну лікарню, в котрій лікуємося від різних
тому що вони на Нього не схожі» (Франсуа Моріак). Дияволу
душевних недуг (пристрастей), аби мати духовний імунітет від
усякого зла тощо. Як можна це відкидати, що Спаситель залишив дуже вигідно, щоб християни втратили живу віру в Бога і відтак –
вічне спасіння. Неможливо вірити в Ісуса лишень «у душі», як не
для нашого ж добра? Якщо парафія жива, то в ній треба
відчувати себе приналежним до духовної родини, а не бути тільки можливо «в душі» митися.
Беручи активну участь у житті Христової Церкви, отримуємо
«прихожанином» чи «захожанином». У тій духовній родині
духовну силу. Коли є в Божій ласці, то не вчепиться нас так
головним є, звісно, Ісус Христос у Пресвятій Євхаристії, і Він
завжди чекає на зустріч з нами грішними, зокрема у неділі-свята. швидко нечистий, якась ворожба і т.д. Однак чимало «християн»
сьогодні вірять у себе, а не довіряють Богові.
До речі, якщо б хтось не приходив довший час до своєї сім’ї, не
Отож бачимо, що неділя є Господнім днем. Хто її не шанує,
відвідував близьких родичівто якби така поведінка виглядала?
Чуймося невіддільною частиною нашого рідного храму, духовної уникає у той час храму, − не шанує з гордості самого Бога, чим
тяжко грішить. Так само треба не забувати і про церковні свята,
домівки.
особливо 12-ть головних у цілому літургійному році. Або
Є така до теми повчальна притча під назвою «Проповідь біля
каміна». У ній розповідається, що, мовляв, один парафіянин, який християни творять живу парафію, або її руйнують. Божий храм є
не тільки домом Всевишнього, але й нашою домівкою, про котру
раніше щонеділі брав участь у св. Літургії, перестав ходити до
варто піклуватися як і про безсмертну душу. У церкві є
церкви... Минав час, чоловік не з'являвся в церкві, і священик
вирішив до нього навідатися. Двері в його будинок були відчинені, насамперед Євхаристія, тобто справжній Христос, а без цього
(церковних таїнств на загал) гасне в корені наша християнська
і душпастир зайшов до оселі. Колишній парафіянин сидів самвіра. Як настане фізична смерть, то буде вже пізно…
однісінький перед каміном. Побачивши священика, він кивнув
о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ
йому головою, привітавшись, і жестом запросив сісти. Зручно
примостившись, отець розглядав полум'я, що гарно вигравало у
Приклад з житя:
каміні. Вони обидвоє мовчали. За кілька хвилин священик
Діялося те в суворім гірськім краю, в Альпах, під час останньої
зненацька підвівся, взяв щипці, схопив ними палахкотливу
світової війни. Всі здорові і сильні мужчини, здатні воювати, були
головешку і відклав її вбік, далеко від вогню. Опісля сів знову.
Мовчанка тривала. Самотня головешка перестала палати і тільки мобілізовані до війська. Залишали своїх жінок і дітей на поталу
ледве червоніла, а згодом зовсім охолола і почорніла. Священник тяжкої долі. Жінка, залишена без господаря, годувальника своїх
дітей, з ранку до вечора мусіла працювати, здобуваючи на хліб
знову встав, узяв щипці і поклав охололу головешку назад у
вогнище. За мить вона запалала так само, як і решта. Відклавши щоденний. Раненько, до схід сонця, брала з собою в поле
щипці, душпастир мовчки попрямував до виходу, і коли дійшов до кількамісячне дитя — єдину втіху і надію. А коли працювала,
клала дитинку неподалік в траві, і пильно наслухала чи спить, чи
порогу, почув:
− Дякую за відвідини і проповідь. Цієї неділі я обов'язково прийду. не плаче. Час від часу розгинала свою натруджену спину, щоб
піти і покор-мити дитя.
Без духовної родини, церковного життя, ми духовно гинемо і
губимо багато Божих ласк. Відтак наше земне життя втрачає сенс, До вух матері зрідка доносився відгомін крику дикого птаха,
адже живемо, щоб приготуватися до вічності, реальної зустрічі із короля гір — орла. Але, як мешканка гір, була призвичаєна до
того крику, а слух її і увага була прикута до звуків що доносилися
Всевишнім у потойбіччі. «Церква − це не бюрократична
з місця, де лежала дитина.
організація, це − історія Любові» (Папа Франциск).

І так працюючи, спостерегла, що дитина плаче якось дивно. Не
плаче, а радше кличе о поміч. Здається найтонша струна
обірвалася в серці мами.
В одній хвилі кинула все і стрімголов помчала до того місця, де
була дитина. Побачила щось страшного: потужний птах,
тримаючи у кігтях її єдину надію, злітав в повітря, відносячи свою
жертву високо на скелю до свого гнізда. Не роздумуючи кинулася
за ним. Бігла, розбиваючи до крові ноги об каміння, спиналася на
високу скелю, розриваючи на собі одяг і тіло. Єдиною думкою її,
єдиною метою життя в тій хвилі був крик її дитяти, що доносився
із гнізда орла, не мала права спізнитися, не думала про боротьбу
із хижаком... Врешті дісталася до гнізда. Почала важку боротьбу з
хижим птахом... Коли на поміч поспіли сусіди, знайшли мертве
тіло мами, а до нього тулилося дитятко, шукаючи материнського
тепла...
Чи не здригнеться серце матері, слухаючи цю трагічну
розповідь?.. Тільки мама може це зрозуміти. А чи мало таких
випадків в нашому житті? Де береться героїзм матері? Одне
слово може розв'язати нам таємницю цього питання. А слово те
— мама.

наголосити на тому, що вірні повинні слухати своїх духовних
наставників. Устами Церкви Бог об'являє нам свою волю.
Тому той, хто свідомо і з легкою душею порушує заповідь Церкви,
- чинить важкий гріх.
Настоятелі Церкви мають право звільняти вірних від необхідності
дотримування певних заповідей, якщо на це є важлива причина,
наприклад, можуть звільнити від посту по середах і п'ятницях;
певні свята, які випадають на день тижня, перенести на неділю.
Але такі зміни допускаються лише щодо церковних заповідей.
Божі заповіді не можуть бути відмінені, і ніхто не може звільнити
нас від необхідності їх дотримання.

КАТИХИЗМОВІ ПРАВДИ
Шість правд віри
1. Є один Бог, що все створив і всім управляє.
2. Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджає, а за зло
карає.
3. Є три Божі Особи: Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух; це є
Пресвята Тройця.
4. Друга Особа Божа, Син Божий, став чоловіком і вмер на хресті
задля нашого спасення.
Головні Церковні Заповіді є:
5. Людська душа є безсмертна.
1. Встановлені свята святкувати.
6. Божа благодать є необхідна до спасення.
2. У неділі й свята Служби Божі набожно вислухати.
Дві головні заповіді лю6ови
3. Наказані пости зберігати.
Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею Твоєю,
4. Кожного року принаймі раз сповідатися і в Великодній час всією силою Твоєю і всіма мислями твоїми. Це перша і найбільша
причащатися.
заповідь.
5. Весіль і забав у заборонені часи не справляти.
А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як самого себе
6. Злих книжок і часописів не читати.
(Мт. 22,37-39).
7. Церкви й католицькі школи удержувати.
Десять Божих заповідей
Я – Господь Бог твій.
Церковні заповіді доповнюють третю Божу заповідь.
1. Нехай не буде в Тебе інших богів, окрім мене.
Перша церковна заповідь наказує святкувати, крім неділі, і певні, 2. Не взивай намарне імени Господа Бога твого.
визначені св. Церквою дні тижня, щоб подякувати Господу за
3. Пам’ятай день святий святкувати.
особливі ласки.
4. Шануй батька твого і матір твою.
Друга церковна заповідь вчить нас, як саме ми повинні
5. Не вбивай.
святкувати неділі і свята.
6. Не чужолож.
Третя - як слід дотримуватись посту.
7. Не кради.
Четверта нагадує нам наші обов'язки щодо св. сповіді і св.
8. Не свідчи ложно на ближнього твого.
Причастя.
9. Не пожадай жінки ближнього твого.
П'ята стосується заборони весіль у визначений св. Церквою час. 10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого (див.
Шоста - стосується шкідливих видань і неморальних видовищ.
Вихід 20,2-17).
Сьома – стосуєть церкву утримувати та школи при церквах, що
Християнська праведність
сказав Христос коли його спитали про гроші що Боже віддайте
Вистерігайся злого – твори добро.
Богові, що Кесариво то Кесариві або про ту вдову, яка кинула до Чесноти
храму останні дві драхми....
Дари Святого Духа
Наш обов'язок - суворо дотримуватись церковних заповідей, тому
що непослух щодо Церкви є непослухом щодо Христа.
Ісус Христос наділив Церкву такою ж владою, яку сам отримав від Сім святих таїнств
1. Хрещення
Отця. Він сказав Апостолам: "Як мене послав Отець, так я
2. Миропомазання
посилаю вас" (Йоан 20, 21). Отже, наказ є одночасно наказом
3. Покаяння-сповідь
Ісуса Христа. Тому й каже Ісус Христос: "Усе, що ви зв'яжете на
4. Пресвята Євхаристія – тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа
землі, буде зв'язане на небі..." (Мат. 18,18). Той, хто ігнорує
накази Церкви, ігнорує накази Христа, бо сказав Христос: "... Хто під видами хліба й вина
5. Подружжя
гордує вами, мною гордує" (Лук. 10,16). Ісус Христос називає
6. Священство
Церкву "царством", а також порівнює її з "отарою овець", щоб
7. Єлеопомазання

