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Неділя - 6-а по Зісланні Святого Духа, 8-го Липня, 2018 р. Св. прпмчц.

2:00 год. дня – Парастас в пам’ять пок.  Віталія Єршов,
зам. Родина Єршов.

Глас 4: Апостол: Римлян 12:6 -14. / Євангеліє: Мт. 9:1 - 8.
9:00 год. ранку – За Парафіян - анг. мовою.
10:15 год. ранку - (Боже Благословення для Івана, Богдана і всіх з
Родини Шафранських, зам. Марія Шафранська) – укр. мовою.
12:00 год. дня - Служба Божа за дітей та батьків – на двох мовах.
Замітка Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Благословення для о. Олвіяна Миколи Попович та всієї
Родини Попович, зам. Родина Захарюк.
Понеділок, 9-го Липня, 2018. Прп. Давида, що в Солуні.

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.

Февронії.

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.
Йоана.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 3- го серпня
8:00 год. ранку –  Фелісія Вулсі,  Ґлорія Толопка,
2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
зам. + Ґлорія Толопка Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота
(10:00 – 2:00 год).
Четвер, 12-го Липня, 2018. Свв. славних і всехвальних, і
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
первоверховних апп. Петра й Павла.
кожної неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного
Увага: Це є обовязкове свято.
християнина.
9:00 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
Служба Божа для дітей і молоді (сьогодні 8 – го липня 2018 р. о 12:00
год дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
7:00 год. вечора – Іван (Річниця), зам. Родина Москалюк
П`ятниця, 13-го Липня, 2018 р. Собор свв. славних і всехвальних 12:00 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте
приводити дітей до храму Господнього.
дванадцяти апостолів.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Елейн та Віліям Елук, 12:00 год кожної п’ятниці.
зам. Наталія П Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
Субота, 14-го Липня, 2018 р. Свв. безсребреників і чудотворців Косми і
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Дам'яна.
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
9:00 год. ранку –  Марія,  Ганна, зам. Софія Попко
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
6:00 год. вечора – Вечірня
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає
Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса
7:00 год. вечора – ( Ольга Гудзій, зам. Наталія П.)– церковно
Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
слов’янською мовою.
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Неділя - 7-а по Зісланні Святого Духа, 15-го Липня, 2018 р.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для Яківа та Барбари
Фромел, зам. Наталія П.
Вівторок, 10-го Липня, 2018. Прп. Самсона странноприємця.
8:00 год. ранку –  Софія, зам. Софія Попко
Середа, 11-го Липня, 2018. Перенесення мощів свв. Безсребреників Кира й

9:00 год. ранку – За Парафіян - анг. мовою.
10:15 год. ранку - (Боже Благословення для Івана Захарюк і всіх з

Родини, зам. Наталія П.) – укр. мовою.

Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

Друга Сторінка
Недільна Пожертва, 1 липня, 2018 р.

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Стемфордська
Харитативна
Акція
2018. Кожен член нашої
Пожертва: $250,

Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).

парафії закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом
нашого Владики Павла Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні
парафіяни, які вже підтримали акцію:

$150.00 – п. Ігор та п. Олеся Варивода,
$100.00 – Сестринство Св. Вервиці,
Місячна пожертва на іпотеку - $645, Недільна пожертва – $811, Разом - $2,753.
п. Іван та п. Ольга Дональдц,
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
$99.00
–
Незнайомий
жертводавец,
дар любови для нашого храму минулих неділь 1 – го липня 2018 р.
$60.00
–
п.
Алфред
та
п. Клара Іскандар,
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
$1.00 – Незнайомий жертводавец.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
Разом зібрано 1,570.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
Свічки: $135, Тетрапод: $2, Кава: $135, Церква: $20, Петрів гріш: $45,
Свята: $125, Страхівка: $50, Різне: $25, Харитативна Акція: $510,

священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці липні 2018 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На многая і благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. Майбутні події:
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
сьогодні 8 липня 2018 р.Б.
б. 11 – 12 Серпня відбудеться щорічна проща до Сестер
Служебниць, разом з Патріархом Святославом та Кардиналом
Доланом Архиєпископом Ню Йорка, у Слотсбург, НЙ.
в. 26 – го Серпня 2018 р. відбудеться наш Парафіяльний Пікнік з
нагоди 27 – річниці Незалежності України.
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. Ротарі Клуб з Лінденгурсту за пожертву в сумі $100 для бідних.
б. п. Моріно Ґарліч та п. Людмила Костюшко, які пожертвували
150.00 дол. для необхідних витрат в нашого храму.
в. Як чудово було минулої Неділі бути разом на Молебні до Іс. Хр. в
Іст Морічес. Сонячна погода і спека нам перескоджувала, але ми
мали можливість помолитись і приготовити себе у духовності. Всім
тим нашим парафіянам присутнім на молебні щире спасибі.
г. п. Мартину Сміт, який за останні три місяці декілька разів
прилучив свій час та добровільну працю у необхідності ремонтів і все
необхідне чи то при парафіяльному центрі чи парафіяльному домі.
Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
винагородить сторицею.
3. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
4. Дорогі парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
листопадового “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
5. Дорогі парафіяни: ми потребуємо почистити декілька
комплектів Церковних Риз. Просимо про пожертву на виконання
цих робіт. Нашим обов`язком є зберігати Божий храм і все, що
знаходиться у ньому у відповідному стані. Пам`ятаймо, що Божий
храм - це наше життя і місце молитви. Заздалегідь дякую за вашу
пожертву.
6. Дорогі парафіяни, ми плануємо їхати на прощу до Слотсбургу 12
серпня ц.р. Маємо до вжитку церковне авто (на 15 чол.) та моє
власне (на 7 чол.). Бажаючим прошу звертатися до п. Галини
Подолської; просимо також про $10 від особи на покриття коштів.
Якщо більше осіб зголоситься на поїздку, тоді потрібно буде
замовляти автобус при ціні в $30 від особи.
7. Приносимо співчуття п. Іванові Хомик та його Родині з упокоєнням
у Бозі його матері  Марії в Україні. Вічна їй пам`ять.

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

Новини з інших Парафій: “Українська греко-католицька парафія Св.
Івана Христителя у Рівергеді, Нью-Йорк організовує парафіяльний пікнік
у неділю 5- го серпня 2018 р. з 3.00 до 5.00 год. по обіді на церковному
подвір`ї (820 Pond view, Riverhead, N.Y. 11901. Детальніша інформація
подається на додатку до вісника.

Святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна – 14 – го
липня
Cвяті брати, родом з Риму, немов одна душа у двох тілах, цілковито
посвятили себе на службу Господу Богу, обидва жили задля добра
ближніх. Косма і Дам’ян були лікарями, вони допомагали всім і
всюди, а у винагороду за свій труд бажали лишень одного, щоб
хворий увірував у Христа Спасителя. Бог наділив їх даром
покладанням рук зцілювати хворих, при цьому брати навчали, що це
Божа благодать повертає хворому здоров’я, а вони є лишень
посередниками цієї благодаті. Віддячити зцілений повинен був
глибокою вірою і сповненням Божих заповідей. І так вони ходили від
міста до міста, не минали й сіл, а що не брали грошей, то стали їх усі
називати безсрібниками. Однак погани, а насамперед заздрісні
лікарі, звинуватили їх перед імператором Карином в тому, що вони є
християнами і чарівниками. Імператор велів поставити їх перед своїм
судом. На суді брати сказали, що жодні чари їм не відомі, вони лиш
мають глибоку віру в Христа Спасителя і Його Іменем несуть поміч
своїм братам. А що силу лікувати хворих отримали в дар, то й
задарма лікують, надіючись, що їх заплатою буде сам Бог. А жертви
поганським богам не приносили, бо є лишень один Бог, могутній і
сильний, – Бог християнський, Творець неба і землі, якому
поклоняється всяке творіння і честь воздадуть в усіх кінцях світу.
Святі не злякалися жодних погроз, а Бог возвеличив їх своєю силою
перед судом, бо Карин раптом дуже тяжко занедужав і, пізнавши в
тому Божу кару, голосно заволав:“Великий Бог християнський!” – і
хвороба, за молитвами святих безсрібників, враз покинула його.
Імператор, за волею всього народу, відпустив їх на волю з почестю,
а святі брати пішли собі далі, чинячи добро і навертаючи до Бога. Та
заздрість людська темна як ніч і на все готова. Один лікар, у якого
вони навчалися, позаздрив їм, що їх усі величають, називають
своїми добродіями, і, вдаючи щиру приязнь, запросив їх піти разом у
гори збирати цілюще зілля. Святі Косма і Дам’ян послухали свого
вчитeля, та зрадливий зависник убив їх посеред лісу, а тіла сховав у
гущавині. Сталося це близько 286 року. Почитання святих
безсрібників поширилася у цілій Церкві. Папа Фелікс III на честь
святих безсрібників Косми і Дам’яна побудував у Римі (526-530)
величну церкву, де спочили їх мощі. Частину тих мощей було
перенесено до Франції, де вони прославилися багатьма чудами. На
Сьомому Вселенському соборі (Нікея, 787 р.) були виголошені всі
чуда, якими Господь прославив святих мучеників.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
чого народжений, будь справедливий і миролюбний громадянин, і
Наше покликання...
досить з тебе» (Г. С.). Мандрівний мислитель не одружився, до
Кожний нехай зостанеться в тому стані, в якім Бог його
монастиря не подався, хоч його палко заохочували... . Намагався
покликав» (1Кр.7, 20).
залишатись собою.
Покликання... Який же великий зміст вкладено у це непросте
Чимало видатних людей усіх часів наголошують на цій істині.
слово. Кожна мудра людина прагне в житті визначитись назавше
Вони також старались віднайти в житті автентичне покликання.
у своєму виборі, зустрітись не на мить зі щастям, світитися долі.
Віднаходили... Не раз пройшовши через «вогонь», «воду» і «мідні
Вибір конкретного стану - чи не постійно актуальне питання, котре
труби». За висловом Ліліана Сміта, доказом справжності будьне раз досить важко вирішити без особливої допомоги
якого покликання служить любов до важкої праці, якої воно
Всевишнього. Тільки Він як всемогутній огортає наше земне
вимагає. Якщо взяти під увагу Божих угодників, то, крім інших
буття: минуле, теперішнє і майбутнє. Лиш Його треба нам просити
святих, є ще такий, може, не кожному відомий, святий Андрій
з твердою вірою показати саме ту дорогу, котрою маємо йти до
Гюберт Фурне (1758-1834), який прийшов тихо на світ близько
мети... Повіривши у правдивість небесної щасливості, зможемо
французького міста Пуатьє. У ранньому віці він не любив ані
зазнати духовної радості вже тут. А що може бути від цього
вчитись, ані молитись, мав схильність до ігор... Як малий
головніше?.. Та тільки вірмо, вірмо і знову вірмо!!! Життя іноді
хлопчина, написав одного разу на своїй книжці такі цікаві слова:
зав'язує хитро-мудрі вузли на нитці нашої долі, однак ми не самі »Ця книжка належить до Андрія Гюберта Фурне, що є добрий
з нами Господь Бог, Рятівник людини. І Він радо допомагає
хлопець, хоч він не буде ні священиком, ні монахом!» Не одну,
охочим вибратись на волю з в'язниці тривог, розчарувань,
безперечно, вину стягали на нього у школі його лінь та свавілля,
прерізних бід...«Виняткова доля людини, - як стверджує Ралф
так що однієї погожої днини він зі школи дременув...Зробив це
Уолдо Емерсон, - народилася для якоїсь справи, яка дасть
лишень тому, щоб його зловили та привели назад, що боляче тоді
можливість скористатися своїми здібностями і щастям...» . З
відчула його шкіра. Відтак Андрій перейшов на студіювання
погляду морального богослов'я, єдине справжнє покликання
філософії та права, та замість того, щоб наполегливо вчитися,
людини - це повністю реалізувати власну особистість, своє Боже
знову, як і колись, проводив цінний час на забавах... Якось
синівство на службу братів, тобто суспільного колективу. Як
несподівано записався до служіння у війську, проте невдовзі від
дізнаємось, вже раніш професія означала загально людське
тієї служби його було викуплено. Затим побожна Андрієва мати
існування, котре присвячене особливій меті і, як правило, на ціле
пробувала знайти йому працю якогось писаря, одначе і з тим
життя.Та професії змінюються. Це стало помітним, особливо зі
хлопцеві не поталанило - мав досить поганий почерк... Укінці
зростом безробіття. У наш час, між іншим, покликання стало
згорьовані батьки послали свого сина до вуйка, пароха однієї
охоплювати теми «професії» й «кар'єри», всередині котрих
вбогої парафії, що відзначався великою ревністю. І під його
людська істота, що перебуває в нестримному пошуку, стремить
впливом неспокійне серце Андрія почало поволі змінюватись у
до самоутвердження. І як нам, хитким створінням, потрібно
кращий бік. Зі зміненим характером і чималим бажанням юнак
повестися - не заблукати в цій круговерті, не загубитись надовго в
взявся вчити богослов'я, успішно поздавав усі потрібні іспити.
таємничих лабіринтах власної долі? Спробуємо над цією
Після висвячення на священика працював сотрудником у свого
дійсністю якось замислитись. Ми всі без винятку покликані
вуйка. Потім в іншому місці. Пізніше єпископ призначив його на
насамперед до життя, до життя з небесним Творцем, до співпраці
пароха рідного містечка. Будучи Господнім слугою, Андрій
з Божою ласкою. Покликані до різноманітних занять. А в цьому
проявляв велику любов до кожного, зокрема до вбогих і не тільки.
житті наче на довгій ниві...Як уже відомо, існують на білому світі
Добрий приклад потягав усіх. Через що удостоївся загального
три таких життєвих стани: подружній, вільний і чернечий.
вшанування у Христовій Церкві...
Подружній стан установив сам Господь з метою продовження
Схожі випадки непоодинокі. Вони дивують. Знову переконуємось:
людського роду. Тож від нього й розгалужуються інші два стани.
дивні дороги Божого Провидіння. Бачимо це ясно на прикладі св.
Покликання до батьківства не означає лишень мати дітей, це
Андрія Фурне, який зумів побачити власне покликання, хоч було
швидше є виконання функцій батька і матері. Пресвята Родина немало труднощів. Кожен прямує до Бога своєю окремою
добрий взірець для всіх християнських родин земної кулі. Вільний
стежиною. Варто тужити на землі за небесною домівкою, не
стан позбавляє нас піклування про сім'ю. У такому стані можна
сидіти, склавши руки, подолувати злі схильності, що мають
краще дбати про загальне добро своїх ближніх, творити з
здатність накопичуватися, «бо Бог нас покликав не до нечистоти,
більшим запалом у молитві добрі діла тощо, адже людина не
а до святості» (1 Сол. 4, 7). Покликання до святості стосується
мусить виконувати родинних обов'язків. І останній монаший стан всіх розумних сотворінь, тобто нас. Треба лишень це добряче
це цілковите віддання себе на службу Богові та ближнім заради ж
усвідомити. Покликання до життя в Бозі - корінь інших покликань.
самого Господа, Його небесного Царства. Своєрідна посвята.
Між іншим, першохристиянська Церква визнавала християнина як
Вузьку монашу дорогу окреслюють євангельські ради - вбогість,
покликаного. Взагалі у Біблії опис покликання досить вражає.
чистота та послух. Цей стан характеризується немалою
Кажуть, що найбільше. Християнське покликання породжене
жертовністю. Вищим від нього може бути хіба що священичий, бо
Духом, а Дух же єдиний. У лоні цього покликання є різі «дари
це особливий привілей... Кожен зі станів накладає певні
служіння... різні діяння», але в цій різноманітності харизм є тільки
зобов'язання, здійснення яких впливає на реалізацію нашого
одне Тіло і тільки один Дух, один Бог (пор. 1 Кр. 12. 4-13). А сама
життя, щастя чи нещастя, успіху або неуспіху...
Вселенська Церква розуміється як спільнота покликаних. Вона бо
При нагоді пригадується твердження українського філософа
і «Покликана», і водночас «Вибрана» (2 Йо. 1).
Григорія Сковороди про так звану «споріднену працю» - кожен
Коли вести мову про покликання як таке, мається на увазі справа,
має робити те, до чого відчуває найбільше поклик... «Роби те, до
пов'язана з певними вчинками, відповідним способом реалізації

свого життя, а не володіння чимось. Незреалізоване покликання
несе людині сум, незадоволеність життям, одним словом, екзистенціальну трагедію. Наше життя є немовби така собі
«зебра», з білими та чорними смугами, «святами» і «буднями».
Отож, зреалізування особистого покликання - тривалий процес, а
не діло одного дня, тижня, місяця... . «Людина, яка розминулась зі
своїм покликання, - як зауважує розсудливо Оноре де Бальзак, нещаслива, вона стає сумною і безрадісною; вона страждає, а
страждання озлоблює». Отак! Тому слухаймо охоче голосу серця,
голосу Божого, просімо в Господа ласки розпізнання нашого
правдивого покликання, щоб не мандрувати довго без мети
притемненими манівцями життя. Тільки Творець допоможе
надійно розвіятись неспокійним ілюзіям, подати в руки міцний та
надійний факел віри у Нього, Свої невмирущі істини. Ми є
учасниками небесного покликання. Мовить старозавітній пророк
Ісая: «Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї
назвав моє ім'я...» (Іс. 49, 1). Людство вельми потребує добрих
досвідчених лікарів, священиків, господарів...«Кожна людина має
покликання духовної діяльності - постійного пошуку правди і
змісту життя» (Антон Павлович Чехов). З Богом почуватимемось
не як та пташина у клітці, а радше як на гілці. У цьому й полягає
суть християнської свободи. Варто вже тепер собі збагнути те, що
всяке покликання є наче хребтом людського життя. Щаслива чи
нещаслива доля залежить теж і від нього, як бачимо з усього. І,
звичайно, від Володаря володарів - Господа Бога. Полюбімо
сильно Життя...
Приклад з житя:
1. БАГАТІ І БІДНІ...
Батько однієї багатої родини, бажаючи показати своєму синові,
що означає бідність, взяв його з собою на кілька днів у село, до
однієї бідної сім'ї, що мешкає в горах. Кілька днів вони провели на
фермі.
Дорогою додому, в машині, батько запитав сина:
- Які враження від поїздки?
- Було чудово, - відповів син, вдивляючись кудись у порожнечу.
- Що нового ти дізнався для себе? - терпляче продовжував
батько, - ти побачив, як живуть бідні люди?
Син відповів:
- Так, звичайно ! Побачив, що у нас тільки одна собака, а в них чотири. У нас є басейн до середини саду, водночас як у них є
річка, в якій немає кінця. З кришталево чистою водою, в якій і
навколо якої існує і інша краса.
Ми купуємо ліхтарики з Азії для освітлення нашого саду, а їм
світять місяць і зірки. Наш двір закінчується біля огорожі, а їхні
поля до горизонту.
Ми купуємо свою їжу, а вони сіють і жнуть, вирощуючи свою. Ми
слухаємо музику на дисках. А вони насолоджуються нескінченною
симфонією птахів, жаб, і інших тварин. І до цього ж ритмічна пісня
сусіда, який працює у полі.
Ми для нашої безпеки оточили себе стінами і сигналізацією, а
вони живуть з відкритими дверима і захищені дружбою своїх
сусідів.
Ми залежні від мобільних телефонів, комп'ютерів, телевізора.
Вони, навпаки, живуть повним життям, в єдності з небом, сонцем,
водою, зеленню гір, тваринами, плодами землі, своїми сім'ями.

Батько був дуже здивований такою відповіддю свого сина. Син же
додав:
- Спасибі, тату, що показав мені, наскільки ми бідні.
2. Якось одного разу ділового чоловіка зачепило велике нещастя
− згоріло його підприємство, і він у відчаї приїхав додому, сів за
стіл і, опустивши голову, почав плакати… Тут до нього підійшла
його мала донечка та й запитала: «Тату, чому ти плачеш?».
«Дитино, я все втратив… все втратив», − відповів батько. Вона ж
подивилася на нього зі здивуванням і спитала: «Як це ти всього
позбувся? А я? А мама? Ми є на місці… А Бог?"
КАТИХИЗМОВІ ПРАВДИ
....продовження з попереднього вісника...
Три євангельські ради
1. Добровільна вбогість
2. Досмертна чистота
3. Досконалий послух
Євангельські блаженства
1. Блаженні вбогі духом, бо їх є царство небесне.
2. Блаженні плачучі, бо вони утішаться.
3. Блаженні лагідні, бо вони наслідять землю.
4. Блаженні голодні і спрагнені 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 вигнані за правду, бо їх є царство небесне (Мт. 5,3-10).
Гріхи
Головні гріхи і противні їм чесноти
1. Гордість
1. Покора
2. Захланність
2. Щедрість
3. Нечистота
3. Чистота
4. Заздрість
4. Зичливість
5. Неуміркованість
5. Уміркованість
6. Гнів
6. Лагідність
7. Лінивство
7. Пильність
Чужі гріхи
1. Наказувати гріх
2. Спонукувати до гріха
3. Дораджувати до гріха
4. Дозволяти на гріх
5. Допомагати до гріха
6. Не карати за гріх
7. Гріх боронити
8. Гріх хвалити
9. На гріх мовчати
Гріхи проти Святого Духа
1. Надмірна надія на Боже милосердя
2. Безнадійність на Боже милосердя
3. Спротив пізнаній правді християнської віри
4. Завидування ближньому Божої ласки
5. Закаменілість на спасенні упімнення
6. Нерозкаяність аж до смерти

