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6:00 год. вечора – Вервиця.

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя 23-та по Зісланні Святого Духа, 12-го Листопада, 2017р. Св. Неділя 25-та по Зісланні Святого Духа, 26-го Листопада, 2017р.
мчч. Зиновія й Зиновії, сестри його.

Глас 6: Апостол: до Ефесян 2:4 - 10. / Євангеліє: Лука 8:26 –39.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Петра, Марії,
Володимира, Ірини, Вікторії, Елізавети, Христини, зам. Марія
Данкова) - укр. мовою.
11:40 год. ранку - Панахида в пам’ять  жертв Голодомору 32- 33рр

Св. Йоана Золотустого, архиєп. Царгородського.

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.

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
Свв. тридцять трьох мчч., що в Мелітині. Прп. чудотворця Лазаря, що постив на
передподружні науки.
Галисійській горі.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35). Детальніша
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Якова та Джогани
інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Данегі, зам. Сандра Мотекю Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
Вівторок, 21-го Листопада, 2017. Собор святого архистратига 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.
Михаїла й інших безплотних сил.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Увага: Це є урочисте свято.
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будь7:00 год. вечора – За Парафіян - укр. мовою.
який час.
Середа, 22-го Листопада, 2017. Свв. мчч. Онисифора й Порфирія. Прп.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Матрони. Прп. Теоктисти, що з Лезви.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го грудня
9:00 год. ранку – за пок.  Олексія Олешко, зам. Ґлорія Толопка. 2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.
годині вечора на анг. мові.
Четвер , 23-го Листопада, 2017. Свв. апп. Ераста, Олімпа, Родіона і тих, Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 –
що з ними.
2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі
Замітка:Сьогодні цивільне свято – День Подяки.
та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
9:00 год. ранку – За Парафіян(Спеціальна інтенція)- на
Служба Божа для дітей і молоді (3 – го грудня 2017 р о 12:00 год дня) в першу
обидвох мовах
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітейП`ятниця, 24-го Листопада, 2017 р. Свв. мчч. Мини, Віктора й Вінкентія. батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до 12:00
Св. мчц. Стефаніди. прп. ісп. Теодора Студита.
год кожної п’ятниці.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для (лікарів) п. Клінтрона Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
та п. Джіл, зам. Сандра Мотекю
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Субота, 25-го Листопада, 2017 р. Св. свщмч. Йосафата, архиєп. Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто втомився і

12:00 год. дня - Уділення Святої Тайни Хрещення для
новонародженого Миколи Марка Соріяно
Понеділок, 20-го Листопада, 2017. Бл. Прп. Йосафати (Гордашевської).

Полоцького. Св. Йоана Милостивого, патр. Олександрійського. Прп. Ніла.

9:00 год. ранку – за пок.  о. Петра Ґронського /Панахида/,
зам. Наталія Попович

12:00 год. дня – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для новонародженого Віктора
Савчук

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, 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
Ларая
25
дол:
п.
Петро
Томео
15
дол.:
панство Сабадило 10 дол.
Недільна Пожертва, 12 листопада, 2017 р.
Щиро
дякуємо
усім
жертводавцям.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне 4. Сестринства Апостольства Молитви та Св. Вервиці будуть
спонсором збірки продуктів для потребуючих нашої парафії та
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
людей доброї волі, які дуже часто звертаються до нашого храму в
Свічки: $166, Тетрапод: $6, Парафіяльна річнеця: $275, Кава: $150,
потребі. Дорогі в Христі, панство Варивода невсилі зробити все так,
Місія/Україна: $40, Вареники: $36, Різне: $10, Квіти: $45, Пожертва: $373,
Місячна пожертва на іпотеку - $250.00,
як у минулому році . Тому просимо, щоб тільки фінансово у ваших
Недільна пожертва – $1,018.00
/ Разом - $2,389.00
можливостях приєднатися до цієї акції. Просимо про пожертву до 20Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за го листопада 2017р. До цієї добровільної акції приєдналися з
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 12 – го листопада 2017 р.
пожертвами: Анонімий жертводавец 200 дол, Матері в Молитві при
нашій парохії 100 дол., панство Варивода 100 дол., п. Наталія
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
Попович 100 дол., панство Саміло 100 дол., панство Сміт 20 дол.,
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
панство Сабадило 20 дол., п. Петро Томео 20 дол. Нехай Господь
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
благословить всіх Вас.
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
5. Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, капуста з
до священика.
грибами, з м’ясом, з сиром, а також голубці з м’ясом, вартістю $6.00
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці листопаді 2017 р.
за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
6. Пригадуємо Вам, що сьогодні після Української Служби Божої
“На Многая і Благая літа!”
буде служитися Панахида за всіх жертв потерпілих від
Голодомору в Україні 32-33рр.
Новини нашої парафії:
1. Запам`ятайте: а. В неділю 26-го листопада після обидвох Св. 7. Дорогі Парохіяни: Кожен з нас прикрашає доми перед Різдвом.
Літургій наша парафія запрошує усіх на наш щорічний святковий Просимо також пам’ятати про прикрасу Церкви у цей час. У ваших
річних конвертах знаходяться конверти з назвою “flowers” , які
обід з нагоди “Дня Подяки”, щоб зібратися, як одна велика
парафіяльна родина. Для покриття витрат оплата вхідних квитків для просимо вживати при складанні пожертв для прикрас квітами
дорослих становить $6,00 дол, для дітей віком (11-16) - $3,00, а діти нашого Храму на Різдв’яні свята. Заздалегідь дякуємо всім вам за
вашу жертвенність.
до 10-ти років - безкоштовно. Щиро всіх запрошуємо.
----------------------------------------------------------------------------------------------------б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка буде
Заохочуємо усіх парафіян до щоденної молитви на Вервиці, щоб Господь
оголошена в наступних вісниках.
Бог зсилав своє милосердя на нас.
в. Прихід св. Миколая будемо святкувати 10 грудня о 1 год по обіді. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Додаткова інформація на додатку до вісника.
Новини зі Стемфордської Єпархії або з інших парафій:
г. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2017/2018 при нашій
Українська греко-католицька парафія Св. Івана Христителя у Рівергеді, Ньюпарафії відбудеться у неділю 31 грудня починаючи о 9 год.
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
вечера. Музика – від гурту “Земляки”. Додаткова інформація
інформація подається на додатку до вісника.
прилучена до нашого вісника.
До вашої уваги: Еф. 2, 14–22. «Ви більше не чужинці і не приходні, а
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. всім парафіянам, що прилучилися до другої добровільної збірки співгромадяни святих і домашні Божі» У цьому світі людина як правило прагне
займати різні становища, більше чи менше впливові. Вона завжди прагне
минулої неділі (прибирання храму та організації про лайф, яка
утвердитися, хоче щоб її зауважили інші. Однак Господь вказує, що важливе зовсім
бориться за життя дітей). Всього було зібрано $373.
інше: ми не чужинці, приходні, які мають хвилюватися за своє земне становище, а ми
Б. жінкам та чоловікам (всіх разом було 20 осіб) з нашої Парафії, які є співгромадяни святих, співгромадяни, учасники Царства Божого. І це
співгромадянство має кожна людина, яка живе на землі, бо своєю смертю та
не зважаючи на домашні турботи організували виготовлення
воскресінням Господь робить усіх учасниками Царства Небесного. Але це
вареників: капуста з грибами , з картоплею та голубці з м’ясом у
громадянство, як і громадянство будь-якої країни, теж треба спершу прийняти,
вівторок та середу 14 – го та 15 – го листопада 2017р. ( для
а тоді за цим небесним громадянством жити.
Лк. 8, 41-56. «Дочко, віра твоя спасла тебе!» Коли уважніше приглянемося до
розпродажу).
Євангелія, то можемо зауважити, що навколо Ісуса Христа ходили великі натовпи
В. панству Романові Беньо та Оксані Пена, які пожертвували 100
людей. Можна лише припускати, чому їх було так багато. Хтось прийшов з цікавості,
дол. для потреб нашого храму.
хтось – тому, що бачив, що Він поважна особа, і хотів бути ближче до Нього. Хтось –
Г. п-ву Славомиру і Олені Саміло, котрі минулого тижня прилучили ще з інших якихось мотивів, усвідомлених чи не усвідомлених. Але, напевно, мало
було тих людей, які усвідомлювали, що Ісус Христос є Господь, а Господь може
свої зусилля і працю для необхідних потреб при нашому храмі.
творити чуда. Тому в Євангелії серед тих тисяч людей бачимо небагатьох, які
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
зцілювалися. А зцілювала їх саме їхня віра. Бог міг оздоровлювати тисячі цих людей,
винагородить сторицею.
але зцілювалися одиниці – саме ті, хто приходив з вірою. Бачимо, що ця жінка серед
3. Дорогі Парохіяни: Наші кошти обмежені і тому ми просимо
юрби людей, які штовхали Христа, одна-єдина «доторкнулася» вірою. Як і в нашому
вашої допомоги для дітей-сиріт. Хочемо щиро подякувати
житті: ми, здавалось би, часто приходимо до Бога, але чи доторкаємося з довірою до
п. Адріянові Салук, який приєднався до цієї акції та щиро подарував Нього? Бог «потребує» нашої довіри, аби щось нам дати. Бог може все, але може
все лише через нашу віру! - Владика Венедикт (Алексійчук.
500 дол. тому ми змогли цього разу виконати те що запланували.
Увага! Увага! “Коли ти зробиш крок до Бога, Бог зробить крок до тебе.”
300 дол. було передано до сиротинця у Дрогобич, щоб дітям
“Ніколи не покладайся тільки на працю своїх рук!” “В Божому плані є
придбати солодощі і тощо на Свято Миколая, а 200 дол. передано більше всього ніж ти бачиш чи відчуваєш сьогодні. Молися до Ісуса
до сиротинця у Старий Розділ до тієї ж самої цілі. До цієї
Христа, який знає і має відповіді на все!”
добровільної акції приєдналися з пожертвами: п. Адріян Салук 500 Mолитва: “ О Всемогучий Боже, дай мені сили, щоб я порадував других,
порадуваний був тобою, щоб зрозумілий, як розумів других, щоб любив
дол.; п. Андрій Стишин 150 дол.: панство Заковоротних 150 дол.:
ближніх, як самого себе, щоб давав другим, а не чекав відплати, щоб
Матері в Молитві при нашій парохії 100, дол: панство Михайло та
послуговував другим, а не чекав послуги, щоб ми вмерши для гріха і
Надія Москалюк 100 дол.: п. Наталія Попович 100 дол.: панство
народилися до вічного життя. Амінь.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
на небі, зерен піску в морі і листя на деревах”, – каже святий Діонісій
Собор святого архистратига Михаїла й інших безплотних сил
Ареопагіт. Усі ангели діляться на дев’ять чинів, чини діляться на три
Нині Христова Церква святкує торжество святого архистратига
розряди по три чини в кожному, а саме на розряд вищий, середній і
Михаїла і всіх Божих ангелів. Ангели – це чисті духи, яких сотворив
нижчий. До вищого розряду належать серафими, херувими і
Господь Бог на те, щоб Йому покланялися і Йому служили. Серед
престоли. Слово “серафими” з гебрейської означає “палаючі,
сотворінь ангели займають перше місце, вони набагато досконаліші вогненні”, бо горять вони найбільшою любов’ю до Бога; про них то
від людей і сильні Божою ласкою (див. Пс. 8, 6; 103(102), 20-21; 2 Пт. цар псалмопівець каже: “Вітри своїми посланцями учиняєш, полум’я
2, 11). Вони є святі (див. Мт. 25, 31), уже тепер вони є образом тої
вогненне – слугами своїми” (Пс. 104(103), 4). “Херувими” – означає
досконалости, якої ми лиш намагаємося осягнути і до якої впритул
“многоокі”, бо вони стоять близько престолу Божого і набагато
наблизилися Божі святі (див. Лк. 20, 36; Мт. 22, 30). Ангели близько
більше від інших пізнають Божі тайни. “Престоли” називаються так,
до Бога, вони Його оточують і предстоять перед Його престолом
бо на них сидить Бог як на престолі і вирікає суди свої. До
(див. 1 Цар. 22, 19; Іс. 6, 2-3; Дан. 7, 10; Мт. 18, 10; Лк. 1, 19). Ангели середнього розряду належать: господьства, які наставляють, рядять
не є відділені від нас нездоланною межею. Вони, як і святі в небі, як нижчими чинами ангелів; сили, які мають особливу силу сповняти
душі в чистилищі і як вірні на землі, також є членами того великого
Божі накази, давати вибраним Божим силу творити чуда, вони ж
тіла, головою якого є Христос, “бо в Ньому все було створене, що на дають страждальцям силу до стійкости і розраду; власті, яким дана
небі і що на землі, видиме й невидиме: чи то престоли, чи
велика влада над дияволами. А до нижнього розряду належать:
господьства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього створене” начала, які є правителями і хоронителями земних держав; архангели
(Кол. 1, 16). Тому-то апостол Павло голосить усім християнам: “...ви – посланці Божі й благовісники; і, врешті-решт, ангели, які найближчі
приступили до Гори Сіону й міста Бога живого, до небесного
до нас, людей, бо саме вони заохочують нас до доброго, втішають,
Єрусалиму, до безлічі ангелів” (Євр. 12, 22). Божі ангели як мудріші, остерігають і моляться за нас. Кожна людина має свого ангела
сильніші і досконаліші істоти охороняють і оберігають нас. Тому-то
хоронителя. “Великою є Божа любов до нас і невимірна його
натхненний цар Давид співає: “Ангел Господній стоїть на варті
турботливість. Він послав ангелів опікуватися нами і зробив це для
навкруг тих, що його бояться і їх визволяє” (Пс. 34(33), 8). Господь
возвеличення тої любови, яку має до нас” (св. Августин). “Така
велів ангелам своїм оберігати людину на всіх дорогах її. “Бо ангелам велика є гідність кожної людської душі, що з Хвилини народження
своїм Він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. кожен має ангела, призначеного до його охорони” (св. Єронім).
І на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь” “Немовби твій комірник, ангел мешкає у твоїй душі” (св. Вернард).
(Пс. 91(90), 11-12). Ангел Божий виводить Лота праведного з Содоми “Святі ангели хоронителі охороняють нас, як пастир своє стадо” (св.
(див. Бут. 19); ангел Господній захищає пророка Даниїла від левів
Василій). Та пам’ятаймо і те, що навіть “коли людина не йде за
(див. Дан. 14, 31-43)". Ангел Божий є помічником, хоронителем і
голосом свого ангела хоронителя, то той не припиняє його
провідником у дорозі молодого Товія (див. Тов. 4-12); ангел укріпляє остерігати” (св. Августин). Тому ми повинні зважати на високу гідність
хлібом пророка Іллю (1 Цар. 19, 5-8); ангел виводить апостола Петра свого ангела хоронителя, на його любов до нас і “щиро, гаряче
з темниці (див. Ді. 12, 7-10). Ангел, за волею Господа, карає злих
любити ангелів, як наших майбутніх співжителів небесних, як наших
(див. 2 Цар. 19, 35), ангел є благовісником найбільших тайн і
оборонців, призначених нам Отцем небесним. Чого нам боятися,
посланцем Божим, ангели моляться до Бога за нас, вони
якщо маємо таких оборонців? Вони, що охороняють всі дороги наші,
допомагають наверненню невірних до святої віри (див. Ді. 8, 26-40;
не можуть бути ошукані і введені в блуд, і самі також нікого в блуд не
10, 1-6) і невимовною радістю тішаться наверненням кожного
введуть, бо вони вірні, второпні. і могутні. Тож коли бачиш, що на
грішника. А Спаситель сам свідчить: “Отак, кажу вам, буває між
тебе нападає тяжка спокуса, що журба велика притискає твою душу,
ангелами Божими радість над одним грішником, що кається” (Лк. 15, тоді приклич свого оборонця, свого учителя, свого помічника –
10). За посередництвом ангелів Бог дав був Мойсеєві Старий Завіт
ангела хоронителя” (св. Августин). У кожну годину свого життя
(див. Ді. 7, 53; Гал. З, 19; Євр. 2, 2); ангели благовістили людям
повторяймо такі слова: “Я маю ангела Божого, хоронителя мого тіла,
прихід Ісуса Христа, законодателя Нового Завіту (Мт. 1, 20; Лк. 1, 26- і той збереже мене неушкодженим” (св. Амвросій). Коли архангел
38; 2, 9-15). То ж не дивно, що Святе Письмо називає ангелів:
Рафаїл привів молодого Товію з тривалої подорожі додому, тоді
“...служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають
старий його батько Товит “сказав йому: «Моя дитино! Гляди, щоб ти
успадкувати спасіння” (Євр. 1, 14), бо вони справді служать нашому дав платню чоловікові, що ходив з тобою в дорогу, та щоб додав
спасінню охоче й з любов’ю, як сини Божі (див. Йов 1, 6; 2, 1; 38, 7), а йому щось поверх неї»” (Тов. 12, 1). А яку нагороду ми можемо дати
не як раби; вони палають спрагою воздати славу Господеві і цілий
нашому ангелу хоронителю? Любов за любов; ідімо за його голосом і
світ навернути на дорогу святого, боговгодного життя. Ангели
стережімося гріха, бо “гріх проганяє ангела хоронителя так, як дим
підносять наші молитви на небо і представляють їх перед Богом.
проганяє бджіл” (св. Василій). Віддаймо йому честь, молімо його,
“Отож, коли ти з Сарою молився, я заносив ваші молитви перед
щоб заступався за нами, і напевно чистими з його допомогою
славу Господню. І як ти ховав мертвих, я чинив так само” (Тов. 12,
пройдемо через усе життя, і там, перед Божим судом, він не стане
12), – говорить Рафаїл; “Я – Рафаїл, один із сімох ангелів, що завжди нас звинувачувати, а ревно заступатиметься за нас. Над усіма
стоять приявні (перед Богом) й мають доступ до Господньої слави”
ангелами цілого неба, неначе вождь, поставлений святий архангел
(Тов. 12, 15). А святий Йоан Євангелист у видінні бачив, як “ангел
Михаїл. Господь Бог сотворив ангелів своєю всемогутністю і наділив
інший прийшов і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і
їх великою досконалістю. Але, як це пізніше зробив із людиною, Він і
дано йому тиміяму множини, щоб поклав з молитвами всіх святих на ангелів піддав випробуванням. І багато з них згрішили гордістю,
жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з
забажавши могутністю своєю дорівнятися до самого Бога. На чолі
молитвами святих, від руки ангела, перед Богом” (Од. 8, 3-4). Число збунтованих став ангел, що звався Люцифер. Але тоді усе воїнство
ангелів безмірне. Там, перед престолом Господа, споконвіку “тисячі небесне, всі ангели, що залишилися вірні Богові, з архангелом
тисяч Йому служили, і силенна безліч перед Ним стояла” (Дан. 7, 10). Михаїлом на чолі (“Михаїл” – означає “хто як Бог”), кинулися на
Святе Письмо часто згадує про воїнство небесне (див. Лк. 2, 13; 1
бунтівників і скинули їх в прірву пекельну, бо “Бог не пощадив
Цар. 22, 19; 2 Хронік. 18, 18) “Число ангелів є більше, як число звізд

ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло й передав їх до темної
безодні” (2 Пт. 2, 4), і так вони, створені для найбільшого
достоїнства, стали дияволами. Святий Михаїл був опікуном
вибраного Богом жидівського народу. Це він сховав тіло святого
Мойсея Боговидця і він при кінці світу стане ще раз до переможного
бою з дияволом. Почитання святого архистратига Михаїла у
Христовій Церкві сягає найдавніших часів, ще апостольських,
доказом чого є спомин про чудо в Хонах, пам’ять якого відзначаємо
19 (6) вересня. Прославилася чудами церква святого Михаїла, яку
побудував Костянтин Великий. У Римі в 590 р., за папи Григорія
Великого, під час лютої пошести, коли у всіх церквах люди
вимолювали Божої милости, над замком Адріяна з’явився святий
Михаїл і вклав свій меч у піхви. В ту ж хвилю пошесть припинилася, а
замок той названо “Замком ангела”. Нинішнє свято називаємо Собор
святого архистратига Михаїла та інших безплотних сил, щоб віддати
шану всім ангелам і звеличити ту годину, коли вони стали до битви
проти сатани.

хворих.
138. Скiльки разів бував я мiж людьми, і завжди повертався менш
добрим чоловіком (Сенека).
139. Не марнуй життя на пошук друзiв, бо тiльки Христос є
правдивим Другом, Порадником, Батьком, Учителем i Богом (о. Ігор
Цар).

МОВЧАННЯ
140. Твердинею в духовній боротьбi є мовчання, і воно дає певну
надiю на перемогу (Франциск Скуполі).
141. Мовчання – це наслiдок терпеливості, а вона ломить злiсть
(св. Климентій).

142. Якщо роз’ярений потрапить на лагiдного, то дiється те саме,
якби гаряче залiзо занурив у воду (св. Iван Золотоустий).
143. Мовчання є вбивством грiха (св. Августин).
144. Якщо ти критикуєш – то пропонуй, якщо пропонуєш – то
реалізовуй.
145. Хто навчився мовчати, той вмiє розумно говорити (св. Григорій

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

Запам’ятаймо:Притчі: У лікарні в одній палаті лежали два важко
хворих . Один лежав біля вікна, а ліжко іншого розташовувалася біля
дверей. — Що там видно у вікні? — якось запитав той, що лежав біля
дверей.— О! — пожвавився перший. — Я бачу небо, хмари, що
нагадують звіряток, озеро і ліс вдалині. Щодня лежачий біля вікна
розповідав своєму сусідові про те, що відбувається за вікном. Він
бачив човен, рибаків з величезним уловом, дітей тих, що грають на
бережку, юних коханців, що тримаються за руки і не зводять один з
одного сяючих очей. Тоді як він спостерігав всі ці дивовижні події за
вікном, його сусіда мучила глуха злість. «Це несправедливо, —
думав він. — За які такі заслуги його уклали біля вікна, а не мене, і я
можу споглядати тільки двері з фарбою, що облупилася, тоді як він
милується виглядом з вікна». Одного разу, лежачий біля вікна сильно
закашлявся і став задихатися.Через деякий час, перший затихнув і
витягнувся на своєму ліжку. Коли його понесли, сусід попросив
медсестру, щоб його переклали до вікна. Медсестра виконала
прохання хворого, перестилала його ліжко, допомогла йому
перелягти на протилежне ліжко, і, переконавшись, що хворому
зручно попрямувала до дверей. Раптом її зупинив здивований вигук
хворого: — Як же так! Це вікно виходить на глуху сіру стіну! Але той,
хто помер розповідав мені, що бачив ліс, озеро, хмари, людей. Як же
він міг все це бачити з цього вікна?
Медсестра сумно посміхнулася: — Він взагалі не міг нічого бачити;
ваш покійний сусід був сліпим. — Але навіщо ж він?..
— Він, мабуть, просто хотів вас підбадьорити......

До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – САМОТА
131. Спокiй i мир є початком очищення душi, тодi язик
звiльняється вiд говорення про людськi справи, очi не звертають
уваги на красу оточення, а слух не є послаблений приємними
тiловi мелодiями i розмовами з балакливими людьми (св. Василій
Великий).

132. Осягнений душевний спокій є передсмаком неба (св. Iван
Золотоустий).

133. Чим є цiлий свiт у порiвняннi зi спокоєм серця!? (св. Франциск
Салезій).

134. О, самото! Квiти Христовi цвiтуть при тобi! (св. Єронім).
135. Усамітнене життя – це життя земних ангелiв (св. Iван Золотоустий).
136. Усяке усамітнення є гріхом, – так мовить стадо.
137. Для одного самота – це втеча хворого, для іншого – втеча від

146. Говори людям про Бога, а Богові про людей – тоді не
згрішиш. ....далі буде....
ДЕВ'ЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ БЛАЖЕНСТВА
Заповіді блаженства, які дав нам Спаситель, зовсім не порушують
заповідей Закону. Навпаки, ці заповіді взаємно доповнюються.
Десять заповідей Закону обмежуються тим, що забороняють робити
те, що гріховне. Заповіді блаженства вчать нас того, як ми можемо
досягти християнської досконалості або святості. Десять заповідей
дані були у старозавітні часи, щоб диких і грубих людей утримувати
від зла. Заповіді блаженства дані християнам, щоб показати їм, які
душевні настрої повинні мати вони, щоб все більше і більше
наближатися до Бога і набувати святості, а разом з тим і блаженства,
тобто вищого ступеня щастя. Святість, яка народжується від
близькості до Бога, – є вище блаженство, найвище щастя, якого
тільки може жадати людина.
Старозавітний закон є закон суворої правди, а Новозавітний закон
Христів є закон Божественної любові і благодаті, чим тільки і дається
людям сила в повноті пильнувати закон Божий і наближатися до
досконалості. Ісус Христос, закликаючи нас у вічне Царство Боже,
вказує путі до нього через виконання Його заповідей, за виконання
яких Він обіцяє, як Цар неба і землі, вічне блаженство у майбутньому
вічному житті.
Ісус Христос каже:
1. Блаженні убогі духом, бо їхнє є Царство Небесне.
2. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться.
3. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю.
4. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться.
5. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.
6. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
7. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
8. Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне.
9. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, і
зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи – Мене ради.
Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах.
У кожному з цих висловлювань, або настанов, Господа слід
розрізняти, з одного боку, повчання, або заповідь, а з іншого –
ублажання (ощасливлення), або обіцянку винагороди.
Для виконання заповідей блаженства необхідні: спілкування з Богом
– молитва, внутрішня і зовнішня; боротьба з гріховними нахилами –
піст, стриманість тощо.

