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9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя 22-та по Зісланні Святого Духа, 5-го Листопада, 2017р. Св. 10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Ігора, Надії, Андрія,
Володимира та його сім’ї, зам. Надія Корецька) - укр. мовою.
ап. Якова, по плоті брата Господнього.
Глас 5: Апостол: до Галатів 6:11- 18. / Євангеліє: Лука 16:19 –31.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Анна, Федір, Доменіка, Дмитро,
Стефанія, Петро, зам. Марія Данкова) - укр. мовою.
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах.

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).
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Детальніша інформація на фейсбуці:
 Ненароджених невинно вбитих дітей в утробі матерів,
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
зам. Родина.
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:40 –
3:10 год; (9-11 р.) 3:10 – 4:40 год; (11-15 р.) 4:40 – 6:10 год. Вчителі – п.
Понеділок, 6-го Листопада, 2017. Св. мч. Арети і тих, що з ним.
Григорій Момот та п. Христина Момот.
7:00 год. вечора – Боже Благословення за всіх
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
(Спеціальна Інтенція), зам. Матері в Молитві
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
8:00 год. вечора – Акафист до Великого Мученика Св. Димитрія п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
Вівторок, 7-го Листопада, 2017. Свв. мчч. і нотарів Маркіяна й Мартирія. повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
будь-який час.
9:00 год. ранку –  Літургія за упокій / Панахида,
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
зам. Матері в Молитві
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го грудня
Середа, 8-го Листопада, 2017. Св. і славного влкмч. Димитрія
2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о
Мироточця.
8 годині вечора на анг. мові.
Увага: Це є урочисте свято.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
– 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
7:00 год. вечора – За Парафіян - укр. мовою.
неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.
християнина.
Четвер , 9-го Листопада, 2017. Св. мчч. Нестора. Свв. мчцц. Капетоліни і Служба Божа для дітей і молоді (5 – го листопада 2017 р о 12:00 год дня) в
рабині її Єротиїди.
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня
7:00 год. вечора –  Франческа Томео(річниця) /Панахида,
для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму
Господнього.
зам. Родина Томео
П`ятниця, 10-го Листопада, 2017 р. Свв. мчч. Терентія й Неоніли. Прп. Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
12:00 год кожної п’ятниці.
Стефана Савваїта, творця канонів. Св. мчц. Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
9:00 год. ранку– 40 – й день за пок.  Тед
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Горичина/Панахида, зам. Родина
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
Субота, 11-го Листопада, 2017 р. Св. прпмчц. Анастасії Римлянки.
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
Переставлення прп. Аврамія архимандрита, Ростовського чудотворця.
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
6:00 год. вечора – Вечірня.
парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
7:00 год. вечора –  Ганна/Панахида,(3- а Річниця)
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
зам. Родина Андрія Фостаковських
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

Неділя 23-та по Зісланні Святого Духа, 12-го Листопада, 2017р. Св. Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
мчч. Зиновія й Зиновії, сестри його.

щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка
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можливостях
приєднатися
до
цієї
акції.
Просимо про пожертву до 20Недільна Пожертва, 29 жовтня, 2017 р.
го
листопада
2017р.
До
цієї
добровільної
акції приєдналися з
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
пожертвами:
Матері
в
Молитві
при
нашій
парохії
100 дол., Анонімий
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
жертводавец
200
дол.
Нехай
Господь
благословить
всіх Вас.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
5.
Ми
маємо
на
продаж
вареники
з
картоплею,
з
м’ясом
та з сиром,
Свічки: $190, Тетрапод: $7, Парафіяльна річнеця: $475, Кава: $147, Місія: $15,
вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої
Місія/Україна: $65, Вареники: $202, Різне: $10,
Місячна пожертва на іпотеку - $25.00,
Церкви.
Недільна пожертва – $1,023.00
/ Разом - $2,159.00
Чому Потрібно реєструватися-Записуватися до Парафії:
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за Записатися-зареєструватися до парафії, це” виповнити картку
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 29 – го жовтня 2017 р.
перепису населення”. Якщо Ви ще не вписані в церковну картотеку,

“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.

Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
до священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці листопаді 2017 р.
наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. Запам`ятайте:
а. 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
б. В неділю 26-го листопада після обидвох Св. Літургій наша
парафія запрошує усіх на наш щорічний святковий обід з нагоди
“Дня Подяки”, щоб зібратися, як одна велика парафіяльна родина.
Для покриття витрат оплата вхідних квитків для дорослих становить
$6,00 дол, для дітей віком (11-16) - $3,00, а діти до 10-ти років безкоштовно. Щиро всіх запрошуємо.
в. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
19-го листопада 2017 р.Б.
г. 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.
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. п.Андрійові Фостаковському, п. Тарасові Борикайло, та п. Томасу
Ларая, які недавно зголосилися виконати необхідні праці в
парафіяльному центрі, в нашому храмі та в парафіяльному домі.
Б. двом Родинам з нашої парафії, які бажали залишитись як анонімні
жертводавці пожертвували для потреб нашого храму по 100 дол.
кожна. Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і
жертводавців та винагородить сторицею.
3. Дорогі Парохіяни: Наші кошти обмежені і тому ми просимо
вашої допомоги для дітей-сиріт. 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. До цієї добровільної акції приєдналися з пожертвами:
п. Андрій Стишин 250 дол., Матері в Молитві при нашій парохії 100,
дол: панство Ларая 25 дол, п. Петро Томео 15 дол., панство
Сабадило 10 дол. Щиро дякуємо.
4. 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

парафія не має офіційного доказу, що Ви члени парафії чи громади.
Якщо Ви не отримуєте жодної парафіяльної пошти, це означає, що не
маємо Вас у списку. Тому, тих які ще не записані, просимо зайти до
парафіяльної канцелярії і виповнити реєстраційну карточку. При тій
нагоді можна теж замовити конверти призначенні на різні пожертви.
Ми щиро вдячні за кожну пожертву, в якому виді вона б не була, але
тим, хто не використовує конверти не можемо видати посвічення, бо
не маємо ніякого доказу про їхню жертвенність.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Заохочуємо усіх парафіян до щоденної молитви на Вервиці, щоб Господь
Бог зсилав своє милосердя на нас.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини зі Стемфордської Єпархії або з інших парафій:

1. 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.
2. 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. 6, 11–18. «Мене ж не доведи, Боже, чимось хвалитися, як тільки

хрестом Господа нашого Ісуса Христа»
Коли дивитися на тогочасний світ, хрест – місце ганьби, місце смерті
злочинців, до яких був зарахований також Ісус Христос. Ніколи в нашому
житті ми не надаємо аж великої пошани місцю, де загинула наша
близька, рідна, важлива для нас людина. Це місце для нас – місце
втрати, смерті. Хрест – це теж місце смерті. Але не тільки людської
смерті, а й перемоги життя над смертю. Це місце, де Ісус Христос
обдаровує нас життям вічним. Це місце смерті Ісуса Христа, і місце
народження нас до життя вічного. Саме тому апостол каже, що він буде
хвалитися хрестом як місцем, де він стає учасником Царства Небесного.
Хай Господь дасть нам мудрість поцінувати хрест Господній як місце
нашого освячення і спасення!
Лк. 16, 19-31. «Навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять». У
притчі про вбогого та багача бачимо, що Лазар, який на землі
перетерпів невигоди й труднощі, удостоюється радості у вічності, а
багач, який уже мав свою радість і своє щастя на землі, у вічності
отримує терпіння. Коли ж багач розуміє всю незворотність своєї ситуації
і просить можливості попередити своїх рідних, щоб інакше жили на
землі, то на це чує відповідь. «Навіть якби хто з мертвих воскрес – не
повірять». Господь завжди промовляє до нас. У кожній ситуації нашого
життя Бог хоче щось нам сказати. Чи це хвороби, чи невдачі, чи якість
труднощі та непорозуміння – через них Бог промовляє до нас, на щось
хоче звернути увагу. Маємо чувати й бути уважними до всіх ситуацій і
подій, які з нами трапляються: що Бог прагне промовити всім цим?
Бог, який є любов’ю, завжди має що нам сказати!

- Владика Венедикт (Алексійчук)

Третя Сторінка
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наступних
поколінь.
З
усіх
апостольських
наук саме слово про хрест
Слово про хрест
викликає
найбільш
сильну
реакцію
з
боку
людей, особливо тих, які
«Бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що
противляться
правді.
Тому,
коли
ми
свідчимо,
що Христос був
спасаємося, сила Божа» (І Кор. 1,18). Глупота та сила. Ці два
прибитий
до
хреста
як
представник
людського
роду, який взяв на
розуміння апостол Павло вводить у свою проповідь про хрест.
Себе
весь
тягар
наших
гріхів,
тоді
дуже
часто
ми
зустрічаємо подив з
Потрібно їх послідовно роздивитися, щоби показати глибокий зв’язок,
боку
людей.
Проповідь
про
хрест
і
в
наші
дні
є
для
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бо вони, так само, як і я не від світу» (Ів. 17,14). Звідси, коли апостол
знаряддям перемоги в його руках. У своїх посланнях апостол Павло
Павло з відвагою каже про глупоту Христового хреста, то він не
з особливою любов’ю і урочистістю перераховував великих і малих
виходить з рамок цього визначення. Хрест повинен був зустріти
світу цього, які стоять у підніжжі хреста. Для того, щоб обновити і
напади, докори і помилкове тлумачення, тому що він є вираженням
спасти світ, потрібна була смерть Христа: «Істинно, істинно говорю
суті християнства. У ньому знаходиться центр чудесної науки
Христа. Апостол Павло, відкриваючи велич хреста, свідчив: «Мене ж вам: Пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре,
залишиться саме-одне; коли ж завмре, то рясний плід принесе» (Ів.
не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа
12,24); потрібен був хрест. «Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх
нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп’ятий, а я – світові»
притягну до себе» (Ів. 12,32). Хрест став силою, яка преобразила
(Гал. 6,14). У хресті відкривається все те, що видається дивним і
світ. Євангельської науки було недостатньо для навернення
неприємним для людської мудрості, людської природи. Але тим не
менш апостол Павло писав: «Христос же послав мене не христити, а сердець до Бога. Нам відомо, що в поганському світі наука про
моральність була достатньо високою. Про це красномовно свідчать:
благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став
Епіктет, Сенека, Марко Аврелій. Проте ця моральність не могла
безуспішним» (1 Кор. 1,17). Із зовнішньої сторони хресна смерть
Христа була ганебною смертю і не могла стати досягненням успіху. підкорити своїм принципам навіть самих її проповідників. В той час,
коли філософи розмірковували і сперечалися про свої школи, не
Тільки згодом хрест здобув перемогу і став найбільшим символом
християнства. Він височіє над світом як великий пам’ятник безмірної маючи можливості перемінити до кращого жодне людське серце, був
піднесений на хрест Син Божий. І дуже швидко новина про хрест
любові і жертви Сина Божого. Ми не знаємо нічого величнішого.
проникла в похмурі трущоби, рівно ж як і в палаци царів древнього
Проте потрібно згадати, що до розп’яття Ісуса Христа хрест був
ганебним знаряддям кари; на хресті страчували тільки рабів. Тому не світу. Неможливо перерахувати, скільки грішників навернув розп’ятий
Христос. ...далі буде....
важко уявити, що повинні були думати про хрест юдеї; греки –
обожнювали велич і красу; римляни, пишалися своєю непереможною Святої мучениці Параскеви, названої П’ятниця
силою. Зрозуміло, що всі їхні знущання і звинувачення бути
Свята Параскева народилася, жила і постраждала в місті Іконії, в
спрямовані проти Розп’ятого. Про це і говорить апостол Павло: «Ми Ликаонії. Батьки її були дуже побожні і дбали про спільну молитву, а
проповідуємо Христа розп’ятого: ганьбу для юдеїв, і глупоту для
кожної п’ятниці пильно розважали над страстями Ісуса Христа. Коли
поган» (1 Кор. 1, 23). Не будемо забувати, що ще з часів
ж Господь Бог поблагословив їх донькою, то вони назвали її
християнства, саме під покровом хреста, люди навчилися щиро
Параскева, що й означає “п’ятниця”. Відома і певна річ, що в
співчувати чужому горю, співчувати приниженим та пригнобленим.
побожних батьків дитина піде доброю дорогою. Так було і зі святою
Євангелисти і апостоли у своїх розповідях говорять про тривогу і
Параскевою; вона з дитинства присвятила себе молитві, постам і
трепет Сина Людського. Вони описують страшну картину в
добрим ділам. Коли ж батьки її померли, тоді вона збирала біля себе
Гетсиманському саду: молитовне боріння, кривавий піт і смертельну бідних і ділилася з ними усяким добром, і так її маєток перейшов у
скорботу Спасителя світу, коли він побачив таємничу чашу, яку Йому руки слуг Христових. Поганські жерці косо дивилися на те, бо
належало випити. Христос, «ставши на коліна, почав молитися:
милосердя святої діви навертало багатьох поган, які через її
«Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а доброту, щедрість та скромність пізнавали правдиву віру. Бо ж у
твоя буде воля!». Тоді з’явився йому ангел з неба, що підкріплював
поган милосердя було річчю немислимою. Коли Диоклетіян прислав
його. Повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а піт його
до Іконії нового намісника, щоб той судив і мучив християн, то погани
став, мов каплі крови, що падали на землю» (Лк. 22,41-44).
ще до його приїзду схопили і кинули Параскеву до в’язниці, де вона у
Євангелисти передають роздираючий серце крик Христа: «Боже мій, безнастанній молитві чекала хвилі, коли Бог дозволить їй
Боже мій! Чому єси покинув мене?» (Мр. 15,34). Ми знаємо, що
постраждати за Христову віру. Свята діва сміливо стала перед
смерть Христа була болісною і жахливою. Євангеліє оповідає про це мучителем, якого вразила її незвичайна дівоча краса. Він запитав, як
не тільки для того, щоб перекласти провину за смерть Христа на
вона називається, а свята Параскева коротко відповіла: “Я –
загальнолюдську совість, а й для того, щоб зняти з людей провину
християнка!” Не допомогли намови поганина підлесника; він обіцяв
гріха і подати їм мир. «Всі люди, що були збіглися на те видовище,
святій діві взяти її за жінку, але вона духом перебувала біля свого
побачивши, що сталось, поверталися (додому), б’ючи себе у груди» небесного Нареченого і навіть не чула підступної бесіди мучителя.
(Лк. 23,48). Але разом з тим хресна смерть і проповідь про хрест не Тоді почалися муки. Ми, читаючи, вже звикли до цього слова. Але
переконливі для розуму, для нього це – глупота та божевілля. Однак призадумаймося, що кожен мученик і кожна мучениця перенесли їх
апостол Павло бачив у смерті Христа набагато більше, ніж може
на собі, що кожна рана боліла, а було їх багато. На хвилю поставмо
побачити наш тілесний розум, а саме: він бачив у ній примирення
себе на місце мучеників; чи змогли б ми хоч тисячну часточку тих мук
людей з Богом і жертву, принесену останнім Адамом, бачив нове
перенести? Тоді слово “муки” не було б уже для нас нейтральним, і в
творіння у Христі Ісусі. Для великого апостола хресна смерть Христа усій славі перед нами постало б геройство тих, хто муки ті переніс.
не була простою мукою. Вона була божественним одкровенням,
Кати били святу діву жилами, потім прив’язали її до дерева і залізом
Божою премудрістю, предметом зворушення для людей всіх
шматували її тіло аж до костей, а потім припікали свічками. Ледь

живу її кинули до в’язниці, щоб наступного дня віддати на нові муки.
А були вони ще страшніші, бо свята діва, коли її силоміць затягнули
до поганської божниці, словом Божим стерла в порох поганських
ідолів. І в тих тяжких муках, з молитвою на вустах, вона передала
свою чисту душу в руки небесного Отця. Її тіло поховали вірні.
Мучителя не оминула заслужена кара; вже наступного дня після
смерти святої Параскеви він упав з коня і скрутив собі в’язи.
На Русі віддавна свята Параскева П’ятниця була, є і буде в дуже
великому почитанні, багато церков уже зведено і будуються нові на її
честь. У Львові є маленька, але прекрасна церква святої Параскеви,
яку всі називають: “У святої П’ятниці”. Звертаємо вашу увагу на те,
що святу Параскеву П’ятницю не слід плутати з іншою святою
Параскевою, пам’ять якої обходимо 26 липня.

І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Запам’ятаймо:Притчі:
…Жила в одному селі сім’я: батько, мати і двоє діточок - дівчинка і
хлопчик. Жили дружно, у злагоді, не ледарювали - то й усе велося в
господарстві. Аж якось тяжко занедужав хлопчик. Не відходять від
його ліжка рідні, ладні небо йому прихилити, а зарадити біді не в
силі. Нелегко батькові дивитися на муки своєї дитини. Вийшов він
надвір, ходить по садку. Аж раптом побачив дивну білу постать і
впізнав у ній Смерть. Вона прийшла, щоб забрати його сина.
Почав чоловік просити: “Не бери мого сина! Візьми краще мене!
За моїми плечима немало літ, а його життя тільки починається”.
Погодилася Смерть і простягнула до нього кістляві руки. Та враз
відчув чоловік, як б’ється його серце, як біжить по жилах гаряча
кров… А смерть уже й квапить…
“Я ще не готовий”, - буркнув чоловік і зник у хаті. Та не посмів синові
в очі глянути; сів край столу і скрушно схилив голову.
Вийшла надвір сестричка. Побачила, що в саду хтось стоїть,
чекає. Підійшла ближче, а Смерть і каже: “Не бійся мене! Я прийшла
по твого братика”. І дівчинка теж попросила взяти її замість недужого
братика. Та коли Смерть простягнула свої довгі руки, дівчинці
здалося, що зорі на небі ніколи не світили так ясно, а потічок не
співав так весело… І подумала вона: “Моє життя ще тільки
починається. А братик ще малий, знає мало і йому не так шкода
помирати…” І дівчинка втекла до хати.
А над ранок на двір вийшла мати. Не бачила вона нічого, бо очі їй
заливали сльози. Та Смерть сама озвалася: “Я прийшла забрати
твого сина”. Ні хвильки не вагалася мати: “Забери мене. Дозволь
тільки з сином попрощатися”. Мати повернулася в хату, і довго-довго
дивилася на сина. Та подумала, що її кровинка буде жити, і так легко
стало їй на серці…
Вийшла надвір - а довкола нікого не видно, тільки по дворі хтось
дибає геть. “Зачекай!” - гукнула мати. Але Смерть навіть не
оглянулася, зрозуміла, що проти материнської любові навіть вона
безсила. Мати знову забігла в хату. Бачить: син її, усміхнений,
здоровий, простягає до неї руки…
До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – БОГ І БАТЬКІВЩИНА
85. За будь-яких обставин стiй прямо, пам’ятаючи, що горизонтальна
лiнiя – це лiнiя змiї. Людина ж – вертикальна.
86. Ідея живе лише тоді, коли людина прагне за неї померти (Зеновій
Красівський).
87. У кого лев у серцi, в того не буває гадюки у мозку.
88. Молодець прагне туди, де правда, а собака – де буде ситий
(Конфуцій).
89. Свiт вiдкривається тому, хто знає, куди йде.

90. Найцiннiшим скарбом, яким Бог обдарував людину, є свобода.
91. Хто змирився з рабством, – той став на коліна перед дияволом (о.
Ігор Цар).
92. Я боровся не за свою свободу, а свободу вітчизни, і таке завзяття
виявив не задля того, аби самому бути вільним, а щоб жити серед
вільних (Катон).
93. Не пийте горілки і не куріть цигарок, – тоді окупанти не зможуть
знищити наш народ (Іван Пилипчак).
94. Треба кохати ідею понад усе на світі і не міняти свободу на кусок
м’яса (о. Ігор Цар).
95. Проти вітру перти, проти хвиль плисти, сміло аж до смерті хрест
важкий нести (Іван Франко).
96. Якщо переконання, за які ви боролися, потерпіли поразку, – хай
вірність ваша торжествує свою перемогу.
97. Коли борешся за справедливість і хочеш стати святим – очікуй
вигнання і місця за ґратами.
98. Підлість і зрада постійно супроводжують того, хто хоче щастя для
всіх людей; але це найкраща школа і золота наука від Бога, яку за гроші
не купиш (о. Ігор Цар).
99. Я дякую Всевишньому за те, що мене били в тюрмах і на волі! Дякую
Йому за те, що мене били, а не величали раби! (Патріарх Йосиф
Сліпий).
100. Не пасує, щоб нас чорти хвалили, – бо гріш ціна такому життю (о.
Ігор Цар).
101. Якби раби не похилили голови, – то не стояв би я нині над берегом
Неви (Тарас Шевченко).
102. Злi володарi є звичайною карою Божою за грiхи народу (св.
Августин).
103. Далеко важливіше завжди пам’ятати, щоб народ і його
представники трималися Бога, ніж запитувати, чи Бог стоїть на боці
народу (Авраам Лінкольн).
104. Ті, що живуть в Україні, нехай кріпляться Святим Духом, а Боже
Провидіння зарахує їх до когорти святих! (Папа Іван XXIII).
105. Любов до Бога і Батьківщини – це дві найбільші любові кожної
благородної душі (Папа Пій XII).
106. Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, – нехай забудеться моя десниця!
(Пророк Давид).
107. Ім’я Митрополита Андрея Шептицького залишиться
благословенним навіки у Божій Церкві, яка завжди пам’ятатиме його
палку ревність за спасіння душ та мужню відвагу в обороні навіть і
національних прав свого народу (Папа Пій XII).
108. Патріотизм – це не якась чисто політична справа, але справжня
християнська чеснота, що випливає з 4-ої Божої заповіді (о. Іриней
Назарко, ЧСВВ).
109. Справу Церкви від національних первнів неможливо відділити. Так
було століттями, так є і тепер. Хто є українцем-християнином, той є теж
українським патріотом (Патріарх Йосиф Сліпий).
110. Кому бракує серйозності, відповідальності та характерності,
неохоти постояти за правду й за неї жертвуватися – той духовний нігіліст
і релігійний самовбивця (о. Василь Зінько, ЧСВВ).
111. Ми всі мусимо виступити як один український народ в обороні нашої
Святої Помісної Церкви, державності і наших прав (Патріарх Йосиф
Сліпий).
112. Я люблю Бога і Україну, але волію кінець світу, ніж має бути Україна
без Бога! (о. Ігор Цар).
113. Безбожники знищили моє тіло, але їм не вдалося знищити мого
духа! (блаженний Василь Величковський).
114. Усе, що я робив, було на користь Карпатської України. А коли така
Божа воля, щоб я став мучеником, то я це приймаю без нарікання
(Президент о. Августин Волошин).
115. Ми повиннi своєю смертю вчити майбутнiх, як жити (Леся Українка).
....далі буде....

