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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя, 7-го Січня, 2018р. РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
Святковий Глас: Апостол: до Галатів 4:4 - 7. / Євангеліє: Матея 2:1 – 12.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
(Увага – Служба Божа Св. Василія Великого)
- Мировання з роздачою просфори після Служби Божої.

Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Покійних з Родини Сабадило ( Ганна,  Михайло,
 Анна,), зам. Родина Сабадило.
Увага: Тиждень загальниці.
Понеділок, 8-го Січня, 2018. Собор Пресвятої Богородиці та

св. Йосифа Обручника (Храмовий Празник нашої парафії).
Св. свщмч. Євтимія, єп. Сардійського

9:00 год. ранку – Служба Божа - укр. мовою.
Мале освячення води; Мировання з роздачою просфори після Служби Божої.
Вівторок, 9-го Січня, 2018. Св ап., первомч. й архидиякона

Стефана.

9:00 год. ранку - Службa Божа - укр. мовою.
Середа, 10-го Січня, 2018. Свв. мчч. 20000, спалених у Нікомидії.
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк
Четвер , 11-го Січня, 2018. Свв. младенців, за Христа вбитих у Вифлеємі.
Прп. Маркелла, ігумена обителі Неусипаємих.

9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк
П`ятниця, 12-го Січня, 2018 р. Св. мчц. Анісії.
7:00 год. вечора –  Владислав Войтович /Панахида/,
зам. Неля Войтович
8:00 год. вечора до 10:30 вечора – Вечірні чування, розважання,
молитви та Богослуження: Акафист чи Молебень (зам. Матері в
Молитві) – на Українській мові.

Субота по Різдві, 13-го Січня, 2018 р. Віддання празника Різдва
Христового. Прп. Меланії Римлянки.

8:00 год. ранку –  Джун Мей, зам. Джек та Рута
2:00 год. після обіда – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для Новонародженого
Давида Петрик
6:00 год. вечора – Вечірня.
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Неділя, 14-го Січня, 2018р. Обрізання Господа Бога і Спаса Нашого
Ісуса Христа. Св. Василія Великого, архиєп. Кесарії
Кападокійської. Увага: Новий рік за юліянським календарем.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – Боже Благословення за всіх Парафіян,
(зам. Родина Саміло) - 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 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 з 1:30 –
2:15год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п. Григорій
Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будьякий час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 12- го січня 2018р. і
розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8
годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 –
2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі
та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (14 – го січня 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 для вісника – до 12:00
год кожної п’ятниці.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній
і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква
відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної
канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо
зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
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
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Андреєю та Андрієм
Недільна Пожертва, 31 грудня, 2017 р.
відгорнули
сніг
з
доріжок
навколо
нашої
церкви після снігового
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне шторму минулого четверга. Нехай Бог Поблагословить усіх
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
волонтерів і жертводавців та винагородить сторицею.
4. Якщо хтось потребує відвідин священика в лікарні , вдома, або
Свічки: $140, Тетрапод: $2, Кава: $75, Шопка: $16, Квіти: $50,
важко хворої особи, будь-ласка телефонуйте до Церкви і повідомте.
Різне: $20, Пожертва: $200, Різдво:$400,
Місячна пожертва на іпотеку - $150.00,
Без вашого запрошення або дозволу, священик немає права
Недільна пожертва – $978.00
/ Разом - $2,131.00
відвідати хворого у лікарні.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за 5. Сьогодні, 7-го Січня 2017-го р. група колядників нашої парафії
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 31 – го грудня 2017 р.
організовує по Юліянському календарі “Коляда від хати до хати.”
Якщо ви бажаєте, щоб до вашої хати загостили колядники будь“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
ласка зателефонуйте до нашої Церкви або запишіть ваше
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
повідомлення на картці при виході з Церкви. За здалегідь дякуємо.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
------------------------------------------------------------------------------------------------принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
Різдв’яна пожертва: Дорогі парафіяни, у цей подарунковий
до священика.
передріздв’яний час не забуваймо і про обдарування нашої Церкви,
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці січні 2018 р. наші
як ми це робимо для наших рідних. Кожен Ваш дарунок-пожертва
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
буде високо оціненим і Господь Вас винагородить сторицею.
“На Многая і Благая літа!”

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

Новини нашої парафії:
1. Панство Мартіно та Людмила Ґарліч пожертвували 1000 дол.,
для покриття вартості цілої лавки в нашому храмі.
2. Запам`ятайте:
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
неділю 21 січня 2018 р.Б.
б. Дорогі Парохіяни: Цього року Різдвяний обід (Просфора)
відбудеться в Неділю 28-го Січня 2018 р.Б. після Сл. Літургї
українською мовою, вартістю 20.00 дол. від особи. Більша
інформація буде прилучена до наступного вісника.
3. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. п. Андрію Фостаковському, який зремонтував та відновив
електрику з власними потрібними запчастинами при вході до
нашого храму.
Б. всім парафіянам, що прилучилися до добровільної пожертви для
організації про лайф, яка бориться за життя дітей. Було зібрано
$90.00.
В. Дорогі Парафіяни: Приносимо щиросердечну подяку всім
вам, що робили вареники, голубці, налисники, тощо. (для
виготовлення вареників ми збиралися девять разів). На
протязі 2017 року, вашими зусиллями ми заробили $5,570.00.
Витрати становили $2,859.00, а чистий прибуток становив
$2,711.00, які були використані для потреб нашої парафії.
Г. п. І. Варивода, п. Р. Швец, п. П. Даков, п. С. Шелестов,
п. В. Ґерета, п. Т. Сугоровський, які минулого тижня добровільно
зголосився виконати необхідну працю в парафіяльному центрі.
Ґ. жінкам з нашої парохії котрі продовжували в субота та в
неділю перед Новим Роком готувати, обслуговувати свято, а
також все привести до порядку, особливо: п. М. Данкова,
п. О. Варивода, п. Н. Чорномидза, п. Г. Максимова, п. С. Клим,
п. Г. Подолська, п. О. Сугоровська, п. О. Якубовська, п. І. Ґерета,
п. Н. Попович, п. О. Мисак, п. Л. Атаманов, п. Р. Рибак.
Щиросердечна подяка також всім тим, що залишились чистити,
наводити порядок і прати всі скатертини і покривала на стільці.
Чистий заробіток становив $6,500.00.
Д. Організації “Rotary Club”, м. Лінденгурст нещодавно пожертвували
100 дол. в потребах потребуючим при нашій парохії.
Е. Пану Сергію Шелестов і його компанії, що почистили церкву та
парафіяльний зал у середу, 3 січня, 2018 р. Задля його
безкоштовній праці наша парафія заощадила додаткових витрат.

---------------------------------------------------------------------------------------------До вашої уваги: Різдво Христове : Дві тисячі років тому відбулася подія,
яка радикально змінила шлях людства. Я твердо переконаний в тому, що ми
як людство ще дотепер до кінця не усвідомили, що сталося. Кожна людина,
як сьогодні, так і колись, завжди шукала й шукає Бога. В особі Ісуса Христа
Бог сам приходить до людини, Бог є з людиною, Бог приходить як людина.
Тому нам, християнам, дуже важливо бути свідомими й розуміти, який
великий дар ми маємо. Жодна релігія не може похвалитися тим, що Бог
прийшов до свого народу. А християнство – це навіть не релігія, бо в релігії
людина шукає Бога. У християнстві Бог сам приходить до людини. Маємо
задуматися над цією великою тайною, яка вже дві тисячі років є
незбагненною для людського розуму: як Бог стає людиною? Тому в цей
Різдвяний день маємо спитати себе: Христос народився, Христос
воплотився – а що це означає для мене? - Владика Венедикт (Алексійчук
Запамятаймо: Христе, Боже наш, що перед усіма віками незмінно з
Безначального Отця просіяв, в останньому часі воплотився і народився від
Діви Святої, Ти, що через нас зубожів, аби ми убогістю збагатилися, що
пеленами був вповитий як Немовля і, Богом будучи, покладений був у ясла.
Владико, що все обіймаєш, прийми наші смиренні молитви і прошення, як
Ти прийняв хвалу пастухів та поклоніння волхвів з дарами. Сподоби нас
стати співучасниками небесного воїнства і проголоси нас спадкоємцями
небесної радости, уготованої тим, що гідно святкують Різдво Твоє, а вірним
правителям щедро перемогу даруй. Ти бо Чоловіколюбець єси,
Прославлений з Безначальним Отцем Твоїм, Пресвятим, Благим і
Животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. (Заамвонна
молитва свята Різдва Христового).
- Ніхто не знає, як назвати Матір Твою, Господи наш. Назве її хтось Дівою?
Але перед очима її Дитятко! Назве її такою, що мала мужа? Але Вона не
пізнала його. Коли ж Твоя Мати незбагненна, то хто в силі збагнути Тебе?...
Твоя Мати повна чудес. Зійшов до неї Господь, - і став рабом. Зійшов
Пастир, і родився Агнцем. Зійшов ти багатим - вийшов убогим. Зійшов
високим - вийшов приниженим і позбавленим слави...
Приходимо,
щоб дивитися на Тебе як на Бога, і ось Ти - людина! Приходимо, щоб
бачити Тебе, як людину, і ось сіяє світло Твого Божества (св. Єфрем
Сирійський, На Різдво Христове).
- - Днесь, коли Господь усесвіту прийшов до своїх слуг, то хай і пани
знижаться до своїх слуг у любові. Днесь, коли Багатий задля нас став
убогим, то хай і багатий при своїм столі гостить убогих (св. Єфрем
Сирійський, Різдвяні гімни).
- Поклонися Різдву, через яке ти визволився від вузлів родження. Віддай
честь малому Вифлеємові, що тебе знову привів у рай. Стань на коліна
перед яслами, через які, бувши нерозумним, ти оживився словом... Іди з
зорею, принеси з мудрецями дари: золото, кадило й миро як Цареві і як
Богові, і як померлому задля тебе. Прославляй з пастухами, торжествуй з
ангелами, оспівуй з архангелами, щоб утворилось спільне торжество
небесних і земних Сил (св. Григорій Богослов, Гомілія на Різдво Христове).
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апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже
видінням; та коли підійшов ближче, щоб придивитись, пролунав
та множилось число учнів у Єрусалимі вель-ми, і велика сила
священиків були слухняні вірі. Стефан же, повний благодаті й сили, голос Господній: Я – Бог твоїх батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова.
– Увесь тремтячи, Мойсей не зважувався глянути. Тоді Господь
творив чуда й великі знаки в народі. І встали деякі з синагоги, так
сказав до нього: Скинь з ніг твоїх взуття, бо місце, де стоїш – земля
званої лібертинів, киренеїв, олександрійців, а й з Килікії та з Азії і
сперечалися із Стефаном, але не могли встоятися супроти мудрости свята. Бачив я, бачив муку мого народу в Єгипті і стогін його почув я,
і от зійшов їх визволити. Ходи ж тепер, пошлю тебе в Єгипет. –
й духа, що ним говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали:
Оцього Мойсея, якого вони відцурались, кажучи: Хто тебе поставив
«Ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти
князем і суддею? – оцього Бог послав як князя та збавителя, за
Бога». І підбурили народ, старших та книжників і, наскочивши,
посередництвом ангела, що йому в кущі з’явився. Оцей вивів їх,
схопили і привели його в синедріон. Там вони поставили свідків, які
робивши чудеса та знаки в Єгипетській землі й у Червонім морі, й у
говорили: «Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого
пустині сорок років. Це той Мойсей, що сказав синам Ізраїля: Бог
місця та Закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин,
воздвигне з-поміж братів ваших пророка, як мене. Це той, що в
зруйнує це місце й переінакшить звичаї, які Мойсей був передав
нам». І коли всі, що засідали в синедріоні, пильно дивилися на нього, громаді, на пустині був з ангелом, який говорив до нього на горі
Синай, та з нашими батьками; то він одержав живі слова, щоб вам їх
бачили його обличчя, немов обличчя ангела. А первосвященик
передати. Це той, якому батьки наші коритись не хотіли, а відіпхнули
спитав: «Чи воно справді так?» Він же відповів: «Мужі брати й отці,
його й серцями своїми повернулись у Єгипет, кажучи Аронові: Зроби
слухайте: Бог слави з’явився батькові нашому Авраамові, як він ще
був у Месопотамії, перш ніж він оселивсь у Харані, і сказав до нього: нам богів, які б ходили перед нами; бо той Мойсей, що вивів нас з
Вийди з землі твоєї і з роду твого, і йди в землю, яку покажу тобі. Тоді Єгипетського краю – не відаємо, що з ним сталося. І теля зробили
собі тими днями, і жертви приносили бовванові, і були раді ділом рук
він вийшов з Халдейської землі й оселивсь у Харані; а звідси, як
своїх. І відвернувся Бог і видав їх, щоб служили небесному війську,
умер його батько, (Бог) переселив його у цю землю, в якій живете
як то написано у книзі пророків: Чи ви приносили мені заколене і
нині. І не дав йому в ній спадщини ані на ступінь ноги, але обіцяв
дати її йому в посілість, і його потомкам після нього, хоч у нього й не жертви за сорок років у пустині, доме Ізраїля? Ви носили намет
було дитини. А Бог сказав йому, що його потомство буде захожим у Молоха і зорю бога Рефана, образи, що ви собі зробили, щоб їм
чужій країні, і його поневолять, і будуть гнобити чотириста років. Але поклонятись! Тому виселю вас поза Вавилон. У наших батьків був
народ, що вони йому будуть служити, – сказав Бог, – я буду судити, а намет свідоцтва у пустині, як повелів був той, хто говорив до Мойсея
після цього вони вийдуть і служитимуть мені на оцім місці. І дав йому зробити його за зразком, що його він бачив. Його наші батьки взяли і
союз обрізання, тож Авраам породив Ісаака й на восьмий день його винесли з Ісусом у землю, що нею погани володіли, яких Бог вигнав
обрізав, а Ісаак – Якова, а Яків – дванадцять патріярхів. А патріярхи був з-перед обличчя батьків наших, аж до днів Давида, що знайшов
ласку перед Богом і просив знайти житло для Бога Якова. А Соломон
із заздрости продали Йосифа у Єгипет, та Бог був з ним і визволив
його з усіх його скорбот, і дав йому мудрість і ласку перед фараоном, збудував Йому дім. Та не в рукотворених проживає Всевишній, як
царем єгипетським, а цей настановив його правителем над Єгиптом пророк говорить: Небо – престол мій, земля ж – підніжок ніг моїх.
Який дім ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце мого
та над усім домом. Аж тут настала голоднеча по всьому Єгипті й
Ханаані та велике лихо, і наші батьки не знаходили поживи. Зачувши відпочинку? Хіба то не моя рука створила те все? Ви, твердошиї та
необрізані серцем і вухом! Ви завжди противитеся Духові Святому!
ж Яків, що в Єгипті є збіжжя, послав туди перше батьків наших; а
Які батьки ваші, такі й ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші?
другим разом Йосиф дав себе пізнати своїм братам, і фараонові
стало відомим походження Йосифа. А Йосиф послав і прикликав до Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід Праведного, якого ви
тепер стали зрадниками й убивцями; ви, що одержали закон через
себе свого батька Якова й усю родину — сімдесят п’ять душ. От і
звістування ангелів, але не зберігали його». Почувши це, вони
зійшов Яків у Єгипет і помер, сам він і батьки наші. І перенесли їх у
розлютилися своїм серцем і скреготали зубами на нього. (Стефан
Сихем, і поклали в гробі, що його Авраам був собі купив за ціну
же), повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу й
срібла в синів Хамора у Сихемі. Якже наближався час обітниці, що
Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив: «Ось бачу відкрите небо і
нею Бог поклявся був Авраамові, народ розрісся і намножився в
Сина Чоловічого, який стоїть по правиці Бога». Вони ж закричали
Єгипті, аж поки настав інший цар в Єгипті, що не знав Йосифа. Він,
голосом великим і, затуливши вуха свої, кинулись на нього разом та
обходячись підступно з нашим людом, гнобив батьків наших і
змушував їх викидати власних дітей, щоб вони не жили. І саме під ту вивели за місто, і почали каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у
пору народився Мойсей і був угодний Богу; його годовано три місяці ногах хлопця, що звався Савло. І каменували Стефана, який взивав,
мовивши: «Господи Ісусе, прийми дух мій!» А впавши на коліна,
у домі батька його. Коли ж він був викинутий, взяла його дочка
закликав сильним голосом: «Господи, не постав їм цього за гріх!» І
фараонова і вигодувала його собі за сина. І Мойсея вивчено всієї

промовивши це, смертю заснув (Ді. 6, 2 – 7, 60). Ми навмисно навели
цілу промову святого Стефана, щоб показати ту ясність, з якою він
кількома словами розповів про діяння народу, аж до часів Мойсея, а
також, щоб виявити ту сміливість, з якою мученик картав фарисеїв.
Стефан за походженням був жид, “гарний тілом, у розквіті життя і
знаменитий бесідник, він показав вірним, як треба вмирати: коли
жиди каменували Божого чоловіка, то він звів очі до неба і молився
за своїх мучителів; хто інший забуває про тих, що йому найдорожчі, а
той молився за своїх ворогів!” (св. Августин). “Він молився за своїх
убивців, і тою молитвою приніс Богу більшу жертву, ніж самою
смертю” (св. Григорій Назіянзин). Святий Стефан був першим, який
після Зішестя Святого Духа прийняв мученицьку смерть за Христа
Спасителя; “якщо мученики можуть чим відрізнятися між собою, то
найзнаменитіший буде той, хто перший віддав своє життя за Христа”
(св. Августин).
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.

Запам’ятаймо: Прислухайся до тиші
Одного разу фермер зрозумів, що загубив в сараї з сіном
годинник. Він був для нього дуже дорогим, бо його подарувала
дорога людина. Після безрезультатних довгих пошуків вздовж і
поперек сараю, він здався. Сил більше не було. Побачивши
неподалік малих хлопчиків, які весело гралися, він вирішив
звернутися по допомогу до них, пообіцявши винагороду тому, хто
знайде в сіні годинника.Почувши це, хлопчики помчалися до сараю,
облазивши його, так нічого і не знайшли. І в момент, коли фермер
вже збирався залишити всі спроби розшукати годинник, до нього
підійшов маленький хлопчик та попросив дати ще один шанс.
Фермер відправив хлопчика в сарай. Яким було його здивування,
коли через деякий час хлопчик приніс годинник. Фермер з цікавістю
запитав, як саме вдалося його відшукати. На що малий відповів: «Я
не робив нічого. Я просто сидів на підлозі і слухав. В тиші я почув
тікання годинника, тоді пішов в той бік звідки лунав звук і знайшов».

277. Дар милосердя подай усякому живому, а й мертвому не відмов
твоєї ласки (Сирах).
278. Жертвування св. Причастя за душi померлих є дуже їм
пожиточне (св. Бонавентура).
279. Коли правиться Служба Божа, то з чистилища виходить багато
душ (св. Єронім).
280. У чистилищi є особливіша кара – туга для тих, що під час
туземного життя мало бажали неба (св. Альфонс). . .... далі буде....
П’ЯТА БОЖА ЗАПОВІДЬ - «НЕ ВБИВАЙ!»
(з книги "Божі заповіді" о. Юліян Катрій, ЧСВВ)
...продовження з попереднього вісника....
Ось приклад християнської геройської матері: в одній місцевості у
штаті Огайо молода заміжня жінка зачала дитину. Обоє з чоловіком
раділи Божому дару. Та на перешкоді стала поважна проблема. Вона
була хвора на цукровий діабет і мала ослаблений зір. Лікар
перестерігав її, що вона через вагітність може осліпнути. Перед
матір’ю стало страшне рішення: або її зір, або смерть дитини! Та
віруюча мати відповіла: «Хоч би я цілком осліпла, але не вб’ю у лоні
своєї дитини». Дитина народилася, і мати ще могла її побачити, бо
опісля майже втратила зір. Та все ж не шкодувала, що прийняла таке
рішення. Так чинить тільки глибоко віруюча мати. Прийде час, коли
вона навіки в небі буде бачити й тішитися своєю дитиною. Бути
матір’ю — великий привілей, даний Богом. Тому кожна мати тоді
буде щасливою, коли свідомо й добровільно, маючи в лоні дитину, з
великою вірою та любов’ю співпрацюватиме з Богом і Його планами.

ПРО ЗГІРШЕННЯ: П’ята Божа заповідь ставиться з великою
пошаною до людського життя, а тому забороняє всякий рід убивства,
включно з вбивством дитини у лоні матері, а також все те, що може
зашкодити людському здоров’ю. Ця Заповідь забороняє не тільки
вбивство тіла, а також убивство душі. Від убивства душі застерігає
Ісус Христос: «Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не
можуть; а бійтесь радше того, хто може погубити душу й тіло в пеклі»
До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
(Мт. 10, 28). Відібрати життя людині — це великий гріх і злочин, а ще
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – ЧИСТИЛИЩЕ
більший гріх — вбити її душу, знищити в людині Божу ласку та
267. Так все не буде – життя на місці не стоїть. Багатий може стати
наразити її на втрату вічного спасіння. Хто вбиває тіло, той відбирає
вбогим, а хворий – здоровим; гордий падає в болото, а сумному доля людині тільки життя дочасне, а хто вбиває душу, той відбирає їй
усміхнеться; сьогодні живеш, а завтра помреш (о. Ігор Цар).
життя вічне. Хто ж є той злочинець, який вбиває душу? Це гріх
268. Пам’ятай кожної днини, що той, хто дав тобi ранок, не обіцяв
згіршення словом, ділом, злим прикладом або намовою до гріха.
тобi вечiр; не запевнив, що дасть тобi ранок.
Що ж таке згіршення? Згіршенням називаємо все те, що комусь
269. Найбагатший час – минулий, найзагадковіший – майбутній,
може служити нагодою до гріха. Це може бути лихе слово, вчинок,
найвідповідальніший – теперішній.
погана поведінка й приклад, зла преса або книжка. Сл. Б. митрополит
270. Знайте, що після земного життя в чистилищi, стократно, до
А. Шептицький так окреслює згіршення: «Згіршення є нічим іншим, як
останнього сотика, мусите надолужити те, що тут опустили (св.
шкодою, заподіяною людській душі через злий приклад або грішне
Бернард).
поступування. Тому можна сказати, що кожний гріх стає згіршенням,
271. Як пшениця сушиться на сонцi, i як золото чиститься у вогнi, так
коли веде й інших до гріха, заохочує до нього, в грісі помагає або
усi неправди, котрi по смертi обтяжують душу, будуть знищенi через
робить гріх легшим, доступнішим». Згіршення — це те саме, що
вогонь (св. Григорій Назіян-зький).
поставити на дорозі камінь для того, аби хтось об нього спіткнувся.
272. У майбутньому житті є хрещення вогню; це хрещення є довге i
Згіршення може походити з трьох джерел: від диявола, людей та
важке; воно, наче траву, палить в людинi усе земне (св. Григорій
нашої зіпсованої природи. Тому св. апостол Петро перестерігає:
Назіянзький).
«Будьте тверезі і чувайте! Противник ваш, диявол, ходить навколо
273. Нема рiзницi мiж муками пекла i чистилища (св. Тома Аквінський).
вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти» (1 Птр. 5, 8).
274. Вогонь чистилища є страшнiший над усi муки цього свiту (св.
У нашому щоденному житті буває багато нагод до згіршення.
Августин).
275. Одна година в чистилищі прирівнюється до 20-ти років важких
Можемо когось згіршити, може хтось нас згіршити. Згіршенням
терпінь на землі (з об’явлень Марії Анни Ліндмаєр).
грішить батько, коли перед дітьми часто кляне, вживає вульгарні
276. Звичаї Церкви – то не легкодушна рiч, бо вони є з
слова, не молиться, кпить з релігії або пиячить. В одній родині син
розпорядження Святого Духа (св. Iван Золотоустий). Вiд часiв
уживав прокльонів, а батько його остеріг, кажучи, що Бог це чує й
Апостолiв i за їх наказом на Службі Божiй молимося за померлих (Іван покарає його....... далі буде...
Луцик).

