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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
Неділя 23-та по Зісланні Святого Духа, 12-го Листопада, 2017р. Св. попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
мчч. Зиновія й Зиновії, сестри його.
католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Глас 6: Апостол: до Ефесян 2:4 - 10. / Євангеліє: Лука 8:26 –39.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
відбути передподружні науки.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Ігора, Надії, Андрія, Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Володимира та його сім’ї, зам. Надія Корецька) - укр. мовою. Детальніша інформація на фейсбуці:
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Понеділок, 13-го Листопада, 2017. Свв. апп. Стахія, Амплія і тих, що з
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з
ними. Св. мч. Єпімаха.
1:30 – 2:15год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі –
7:00 год. вечора – за пок.  Олексія Пістун (річниця)
п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
/Панахида, зам. Родина
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Вівторок, 14-го Листопада, 2017. Свв. чудотворців і безсеребреників
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
Косми й Дам'яна.
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо
9:00 год. ранку – за пок.  Марії Вітик,  Катерини Дубіль,
заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності,
зам. Стефанія Боюк
звертатися у будь-який час.
Середа, 15-го Листопада, 2017. Свв. мчч. Ахиндина, Пигасія, Афтонія,
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Єлпидифора й Анемподиста.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го грудня
2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Мартина та
Сільвії Сміт, зам. Родина. Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота
Четвер , 16-го Листопада, 2017. Свв. мчч. Акепсими, єп., Йосифа,
(10:00 – 2:00 год).
пресвітера, і Аїтала, диякона. Оновлення храму св. влкмч. Юрія, що в Лідді, де
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
положене чесне тіло його.
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Ірини та її Родини,
християнина.
зам. Родина Служба Божа для дітей і молоді (3 – го грудня 2017 р о 12:00 год дня) в
П`ятниця, 17-го Листопада, 2017 р. Прп. Йоаникія Великого, св. мч.
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині
Никандра, єп. Мирського. Єремея, пресвітера.
дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до
9:00 год. ранку – за пок.  о. Крістофера Войтини, ЧСВВ,
Храму Господнього.
зам. Наталія Попович
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
12:00 год кожної п’ятниці.
Субота, 18-го Листопада, 2017 р. Свв. мчч. Галактіона і Єпістими.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
6:00 год. вечора – Вечірня.
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!

7:00 год. вечора – за пок.  о. Йосифа,  Ірини,  Катерини, ... Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
/Панахида,(Річниця), зам. Наталія Ярошевська втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
Неділя 24-та по Зісланні Святого Духа, 19-го Листопада, 2017р. Св. самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
Павла, архиєп. Царгородського, ісп.

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.

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

Дорогі в Христі, панство Варивода невсилі зробити все так, як у
Недільна Пожертва, 5 листопада, 2017 р.
минулому році . Тому просимо, щоб тільки фінансово у ваших
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
можливостях приєднатися до цієї акції. Просимо про пожертву до 20щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
го листопада 2017р. До цієї добровільної акції приєдналися з
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
пожертвами: Матері в Молитві при нашій парохії 100 дол., Анонімий
Свічки: $205, Тетрапод: $6, Парафіяльна річнеця: $225, Кава: $175, Місія: $15,
жертводавец 200 дол, панство Варивода 100 дол., п. Наталія Попович
Місія/Україна: $20, Вареники: $6, Різне: $15, Вічне світло: $15, Пожертва: $11,
100 дол., панство Сміт 20 дол., п. Петро Томео 20 дол. Нехай Господь
Місячна пожертва на іпотеку - $805.00,
благословить всіх Вас.
Недільна пожертва – $1,042.00
/ Разом - $2,419.00
6. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з м’ясом та з сиром,
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 5 – го листопада 2017 р.
Церкви.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
7. Пригадуємо Вам. Що в наступну неділю після Української
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. У середу 15-го листопада 2017р. організовується виготовлення
вареників для розпродажу з капустою- грибами, та з картоплею
починаючи з 7:00 год. вечора. Всіх запрошуємо прилучитися до цієї
праці.
2. Запам`ятайте:
а. 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.
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
19-го листопада 2017 р.Б.
в. Прихід св. Миколая будемо святкувати 10 грудня о 1 год по обіді.
Додаткова нформація на додатку до вісника.
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.
3. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. п.Михайлові Москалюк, який недавно зголосився виконати
необхідну працю в парафіяльному центрі.
Б. п. Ігорові Бурак та п. Ярославі Смолинець, які пожертвували 300
дол. для часткового покриття коштів для навчання одного студента
на рік у Львівській Духовній Семінарії, Україна.
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
винагородить сторицею.
4. 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 150 дол.: панство Заковоротних 150 дол.: Матері в
Молитві при нашій парохії 100, дол: п. Наталія Попович 100 дол.:
панство Ларая 25 дол, п. Петро Томео 15 дол., панство Сабадило 10
дол. Щиро дякуємо.
5. 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.

Служби Божої буде служитися Панахида за всіх жертв
потерпілих від Голодомору в Україні 32-33рр.
8. Приносимо співчуття п. Асі Рімер та Родині Вітровий з
упокоєнням у Бозі її батька  В’єслава в Польщі. Вічна йому
пам`ять.

Чому Потрібно реєструватися-Записуватися до Парафії: Записатисязареєструватися до парафії, це” виповнити картку перепису населення”. Якщо Ви ще
не вписані в церковну картотеку, 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. 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.
2. Українська греко-католицька парафія Св. Івана Христителя у Рівергеді, НьюЙорк 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.
До вашої уваги: Еф. 2, 4–10. «Мертвих нашими гріхами, оживив нас разом

із Христом» У різних життєвих ситуаціях ми зустрічаємось зі своєю
слабкістю, обмеженістю, безпомічністю, не знаходимо в собі сили,
спроможності когось змінити, на щось вплинути. Це властиве кожній
людині, що у складних ситуаціях вона почувається обмеженою,
слабкою, гріховною. І це – правда, що самі ми нічого не можемо, тільки в
Бозі. Важливо пам’ятати, яку силу ми отримали в особі Ісуса Христа, що
в Бозі все стає можливим. Бо Бог став людиною, щоб привести людину
до божественного життя. Саме в Господі, в Ісусі Христі, для людини
зникають будь-які обмеження. Однак маємо жити церковним життям,
щоб бути придатним інструментом, через який Бог зможе легко діяти.
Лк. 8, 26-39. «Побачивши Ісуса, закричав, припав Йому до ніг і сказав голосом
сильним: ”Що мені й Тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Благаю Тебе, не муч
мене!”» Ми аж ніяк не бачимо з цього євангельського уривку, щоб Ісус Христос
мучив цього чоловіка. Господь просто собі йшов, але позаяк Він був Богом, а
світло з темрявою не може співіснувати, то в присутності Бога злі духи так себе
виявляють. Тому для освячення, переміни нашого суспільства, потрібні святі
особи, в яких перебуває Бог. Саме вони є тим, що змінює всіх і все навколо
себе, вони є тією закваскою, яка змінює суспільство. Отці Церкви кажуть, що
коли ти змінишся сам, то біля тебе зміняться тисячі. На цю обставину ми дуже
мало звертаємо уваги, але насправді саме це найкраща євангелізація і
катехизація. Коли змінюємося ми, то в геометричній прогресії відбуваються
зміни навколо нас. Святі, які жили колись, дотепер змінюють суспільство,
долаючи історичні та географічні простори. Найкраще, що можемо зробити для
суспільства, – це наблизитися до Бога! Змінюймо себе – це найкраще, що
можемо зробити для зміни наших ближніх! Ставаймо ближчими до Господа, і
тоді Він буде через нас змінювати все довкола нас! - Владика Венедикт (Алексійчук.

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Проте
нам
можуть
заперечити,
що
люди вірили і отримали прощення
Слово про хрест .... ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
і
до
Христа.
Так,
наприклад,
Давид
оспівав блаженство і мир
«Бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що
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потрібен був хрест Христа. На хресті залишилися сліди глибокої
повсякчасно зробити досконалими тих, які приступають до Бога.
скорботи Спасителя світу. Із хреста пролунали слова співчуття до
Чи ж їх не перестали б приносити, коли б ті, що служать,
людського горя: «Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, – а
його ж любив він, – мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді очистившись раз назавжди, не мали більше ніякої свідомості
й до учня мовить: «Ось матір твоя.» І від тієї хвилі учень узяв її до гріхів?. Власне, навпаки: ними нагадуються щороку гріхи, бо
себе» (Ів. 19,26-27). Із слова про хрест ми можемо віднайти ключ до неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи» (Євр. 10,1-4).
Тільки після того, як Христос приніс Себе в жертву, була задоволена
совісті, яка є обтяжена злочинами і, яка тремтить перед очікуваним
судом Божим. З висоти хреста ми чуємо слова прощення та любові: потреба святого і праведного Небесного Отця. Тільки тоді було
«Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять» (Лк. 23,34). Кожен сповіщено прощення гріхів в Його ім’я. Хресна смерть Христа –
єдиний факт, який може врозумити нас. Грішники переймаються
християнин, який відчув у собі силу Христового хреста, вірить, що
наступить час, коли Господь, розп’ятий і воскреслий, переможе над глибоким співчуттям до жертви на Голгофі. Вони розуміють, що на
хресті Христос страждав за нас, що там, на хресті, незрозуміло для
всією вселеною. Отже, слова великого апостола залишаються
нашого розуму здійснилося наше спасіння. Отже, хрест Христа
істинними: хрест Христа є одночасно і глупотою, і силою Божою.
Хрест Христа як велика сила Божа відкриває нам Бога в Його любові відповідає найглибшим запитам людської душі і свідчить про Божу
і святості. Безсумнівно, любов Божа проявляється в історії людства і любов і святіть у всій її повноті. Ось чому хрест є невичерпним
джерелом сили Божої, ось чому він – вічний. На жаль, для багатьох
в житті кожної людини; в торжестві правди, в добробуті народів, в
людей хрест Христа залишається глупотою. І нас не повинно це
мирному щасті сім’ї. Яка потіха приходить при думці, що ніхто не є
дивувати і бентежити. Свідки істини повинні скромно і терпеливо
виключений від любові Божої, що всі нашу сльози та страждання
проповідувати слово про хрест. За словами апостола Павла, ми
пораховані у Господа. Але Слово Боже говорить, що ніхто з людей
таким чином беремо участь і стражданні Христа: «щоб спізнати його
не може бачити всемогутнього і не вивченого Бога. І ми б ніколи не
й силу його воскресіння і участь в його муках, уподібнюючись йому
пізнали Його, якщо б єдинородний Син Божий не дав нам такої
можливості. «Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в у смерті» (Фил. 3,10). Якщо ми хочемо свідчити про хрест Христа, то
повинні перш за все показати, що він дає нам силу відректися від
Отцевому лоні, – той об’явив» (Ів. 1,18). Прийшов час, коли на
землю явилося нове одкровення Бога. Ісус Христос засвідчив, що Він себе і принести благоугодну жертву Богу. Тяжко повірити, що
є образ невидимого Бога: кожен «хто бачив Мене, Отця бачив, бо Я в Євангеліє – це сила Божа, коли життя послідовників Христа мало
чим відрізняється від життя звичайних людей. Неможливо бути
Отці, і Отець у Мені» (Ів. 9,11). Спаситель приніс любов, яку ніхто й
ніколи до Нього ще не бачив: «Ніхто неспроможен любити більше, християнином і не любити; говорити про силу Євангелія і не
ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає» (Ів. 15,13). Світ відчувати його дію в своєму серці, не виявляти його в своєму житті.
живе Його любов’ю. Ця любов вела Його від однієї жертви до іншої, Господи, біля підніжжя Твого хреста, на якому Ти показав нам Свою
любов, молимо Тебе: допоможи нам більше любити Тебе, допоможи
до найбільш великої і таємничої жертви, яку ми бачимо на хресті
нам свідчити силу Твого хреста.
Голгофи… Апостол Павло говорить: «Бог же показує свою до нас
любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками» Святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його
(Рим. 5,8). Невже цього недостатньо? Коли ми бачимо хрест Христа і Святий Зиновій і сестра його Зиновія були родом з міста Егеї, в Киликії.
роздумуємо про Його всемогутність, тоді відкривається нам
їх батьки називалися Зинодот і Текля. Зиновій навчався лікарського
мистецтва, а сестра його жила на самоті. Брат із сестрою спільно
невимовна і велична любов Божа, яка з’явилася в Його Сині.
молилися до Бога, а Він наділив Зиновія силою в чудесний спосіб
Отже, щоби привернути до Себе Своє заблукане творіння, щоби
оздоровляти хворих. Коли Диоклетіян почав переслідувати християн, то
створити Собі святий особливий народ Господь не вдавався до
чудес. Він піднявся на хрест. Через посередництво хреста Христова до Егеї він послав Лисія, одного з найлютіших катів. Мучитель наказав
любов показалася в найбільш яскравому образі. Ось чому апостоли поставити перед судом Зиновія, який тоді був уже єпископом рідного
міста, і сказав йому дуже коротко: або життя, якщо зречеться Христа,
проповідували Божу любов, вказуючи на хрест Голгофи. Не
або смерть. На це святий єпископ спокійно відповів: “Життя без Христа
дивлячись на всі напади та переслідування протягом століть,
Голгофський хрест продовжує міцно стояти на своїй основі, тому що життям не є, а смерть за святу віру – це початок найліпшого життя.
Роби, що хочеш, а я Христа буду славити і величати”. Коли святого
він зміцнений в серці людини на такій глибині, що ніхто не зможе
прив’язали до дерева і стали припікати його свічками, тоді прибігла його
вирвати його звідси. Апостол Павло свідчить про себе: «А те, що
сестра Зиновія, стала перед Лисієм і сказала: “Я також християнка і
було мені зиском, з-за Христа я вважав за втрату. Ба, більше: я
готова за Христа віддати свою душу”. Лисій почав лякати її муками,
вважаю за втрату все задля найвищого спізнання Христа Ісуса,
намовляти до відступництва і спокушати всякими обіцянками, а коли
Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, свята у відповідь на його облесні слова стала голосно прославляти
аби Христа придбати; і опинитися в ньому не з праведністю моєю, Господа Бога, велів передати її в руки катів. Святі брат і сестра
що від закону, а з тією, що через віру в Христа, з праведністю, що перетерпіли всі муки. їх палили на розпеченому ліжку, поливали гарячою
від Бога – від віри; щоб спізнати його й силу його воскресіння і
смолою, а під кінець мучеників стяли мечем. Тіла їх поховали два
участь в його муках, уподібнюючись йому у смерті» (Фил. 3,7-10).
священики, Кай і Єрмоген. Сталося це 290 року.

кімнаті. Йому було шкода її, та іншого виходу не було. А Дияволиця
захищала йоговід злих сил. Так і жили вони на цьому світі ...
Закохані хотіли бути разом, але Всевишні влади двох світів
забороняли їм, говорячи, що Ангел і Диявол не можуть бути разом.
Та вони вирішили довести всім, що це можливо.
Одного прекрасного сонячного дня, Ангел і Дияволиця, як завжди,
летіли по небу, і саме цього дня було вирішено забрати у них
У той самий день: Святих мучеників Астерія, Клавдія, Неона і Неоніли
найпрекрасніше і найважливіше: це життя і любов ... Бог вирвав від
Святі Астерій, Клавдій і Неон були братами, а свята Неоніла їх сестрою.
Ангела крила і той став падати, а Люцифер напустив злих духів, що б
На той час, коли вони постраждали, вона вже двадцять три роки жила
ті тримали Дияволицю і не давали їй полетіти за Ангелом ...
вдовою. Родом були вони з Егеї, в Киликії, і прийняли мученицьку
Його прекрасне тіло впало на гострі скелі, і полилася найчистіша в
смерть перед святими Зиновієм і Зиновією, тобто 290 р., від того ж
світі
кров... Тільки після цього Дияволицю відпустили, і вона кинулася
самого мучителя – Лисія. Коли всі вмовляння до відступництва
до
нього.
Сівши на землю, поряд з його тілом, вона гірко заплакали і
закінчилися невдачею, тоді мучитель наказав першим узяти на муки
Клавдія. Його жорстоко побили, під ногами розпалили вогонь і шматками вперше з її очей потекли сльози, сльози чисті, як кришталь ...
- Я так кохаю тебе ... Я не зможу без тебе ... Я хочу померти разом
вирізали його тіло, а потім припікали свічками, шматували гаками, рани
з тобою, - і додала, - ми зустрінемося там, в іншому світі.
натирали сіллю і черепками. Так само мучили і Астерія, а потім дійшла
Зібравши свої останні сили, Ангел прошепотів:
черга до наймолодшого, Неона, його припікали вуглинами і били по
- Ми не зустрінемося там, ти Дияволиця, а значить, ти не зможеш
всьому тілі жилами і різками. Під кінець мучитель наказав усіх трьох
розіп’яти за містом. Зразу ж після них постраждала Неоніла і ще одна
потрапити в Рай ... Видавши останній подих, він помер.
християнка, на ім’я Домнина, яку першою взяли на муки. Її сікли різками
І тут Дияволиця закричала, що є сили: - Господи, дай мені
по всьому тілі доти, доки свята мучениця не передала свою душу в руки померти, дай випробувати на собі все те зло, що я заподіяла, щоб
небесного Отця. А муки святої Неоніли своєю жорстокістю перебрали
очистити себе і бути з ним там, де ми будемо разом завжди! Дай
всяку міру, їх опис є якнайвірогідніший, бо взятий із судових актів. Лисій відчути страх, біль, горе ... Бог змилосердився і на її тілі з'явилися
наказав мученицю повісити на дереві за волосся і бити по всьому тілі.
невиліковні рани, душа була розірвана на шматки, вона відчула
Потім велів поголити їй голову, а все тіло обложити гострим, колючим
такий біль, наче тисячі кинжалів вп'ялися в її тіло. Вона вмирала
терням, і бити доти, доки свята мучениця не померла. Тіло святої
повільною і болісною смертю. Останній раз прошепотіла заповітні
мучитель велів кинути у воду.
слова: - Я люблю тебе і ми будемо разом ... Так з'явилися дві душі,
У той самий день: Святих апостолів Терція, Марка, Юста й Артема
які прагнуть зустрічі, але зустрітися їм не судилося...
Святий Терцій був одним з сімдесяти учнів Христа. У Посланні до
римлян читаємо: “Вітаю вас у Господі я, Терцій, що написав цього листа” До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – МОЛИТВА
(Рим. 16, 23). Як бачимо, апостол Павло диктував Терцію, а той
У той самий день: Преподобного Маркіяна, єпископа Сиракузького
Преподобний Маркіян був учнем апостола Петра, який і висвятив його
на священика, а потім поставив єпископом Сиракуз, у Сицилії. Святий
Маркіян прославився там численними чудами і навернув дуже багато
поган до Христової віри. За це жиди, які вже тоді були розкидані по
всьому світі, розлючені ревністю святого єпископа у справі навернення
до віри Христової, вбили його.

записував. Згідно з переданням, святий Терцій був другим єпископом
Іконії. Пам’ять його обходимо також 23 (10) листопада.
Святий Марко, небіж святого Варнави, був єпископом в Аполониаді. Не
слід плутати його із св. Марком євангелистом. Про Марка апостол Павло
згадує в своїх посланнях: “Вітає вас Аристарх, товариш мій у неволі, і
Марко, небіж Варнави, – про нього маєте вказівки, – прийміть його, як до
вас прийде” (Кол. 4, 10). На Йосифа, званого Варсава, або Юст, та на
Матія кинули жереб, хто з ним мав би зайняти місце Юди серед
дванадцяти апостолів. “І поставили двох: Йосифа, що зветься
Варсавою, на прізвище Юст, і Матія” (Ді. 1, 23). Юст, згідно з
переданням, був єпископом Елевтерополя. Артем був учнем апостола
Павла. У Посланні до Тита читаємо: “Коли пришлю до тебе Артема або
Тихика, чимскоріше приходь до мене в Нікопіль” (Тит. З, 12). Згідно з
переданням, святий Артем був єпископом в Листрі, в Ликаонії.

116. Для розуму невигідно довго вправлятися в молитві через тісноту і
зосередженість. Легше розмовляти про богословські речі, де великий
простір свободи (св. Діадох).
117. Проповiдники, сповiдники та духовнi письменники мало поручають
молитву – це є справедливою карою за нашi грiхи (св. Альфонс).
118. Молитва – це плуг, яким оремо ниву серця пiд посiв покаяння (Іван

Навкруги було темно, та все ж де-не-де виднівся шматочок живого ...
Саме в цей день їм судилося зустрітися ...
Вони зустрілися поглядом, настільки різні, як плюс і мінус, як
чорне і біле - це були Ангел і Дияволиця ...
Ангел, втілення всього святого: його світлий погляд, білі, мов сніг,
крила. І Дияволиця: втілення злоби й ненависті, які завжди
виражаються не тільки в жорстоких очах, але і у вчинках. Коли Ангел
подивився в яскраво-червоні, мов кров, диявольські очі, то на
здивування, побачив там, не зло і ненависть, а втому і благання про
пощаду та допомогу. Покохавши, вони завжди були разом,
допомагаючи одне одному. Ангел оберігав її вночі, коли Дияволиці
було несила, вона хотіла летіти і сіяти зло. Він замикав її в темній

Великий).

Луцик).

119. Як риба без води гине, так i людина без молитви не може жити (св.
Iван Золотоустий).

120. Бог дав кігті звiрятам, крила – птицям, а нам – молитву (св. Iван
Золотоустий).

121. Роби для Бога, що можеш, а молися про те, що не можеш, i Вiн тобi
допоможе, щоб ти все змiг (св. Августин).
122. Безнастанна молитва притягає нам помiч Святого Духа (св. Єфрем).
123. Коли немає лукавства в людині, тоді й одна подяка – приємна
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
Богові більше, ніж багатоцінна жертва (св. Антоній Великий).
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013
124. Якщо радіохвилі не бояться відстаней, то тим більше не бояться їх
Запам’ятаймо:Притчі: Зла любов
хвилі любові та молитви (Ксенія Кибальчич)
Це був дивний день, здавалося, що все довкола перемішалося.
125. Злi помисли – це вогонь, а водою на нього є молитва (св. Пiмен
126. Як же хочеш, щоб тебе Бог вислухав, якщо ти сам себе не
розумієш? (св. Єфрем).
127. Дияволи сильнi, але молитва сильнiша вiд усiх демонiв (св. Бернард).
128. Бог дає початок вiри – ласку, а витривалiсть тим, що моляться (св.
Альфонс).

129. За гроші можна купити хату, машину, золото й срібло, а щасливу
долю можна вимолити тільки в Бога святим і праведним життям ( о. Ігор
Цар).

130. Якщо хочеш мати гарний, приємний вигляд, стiй хвилину перед
дзеркалом, п’ять хвилин перед своєю душею, і п’ятнадцять хвилин
перед Христом (Мішель Куаст).
....далі буде....

