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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя - 10-а по Зісланні Святого Духа, 5-го Серпня, 2018 р.

Свв.

мчч. Трофима, Теофіла і тих, що з ними.

Глас 1: Апостол: I до Коринтян 4:9 - 16. / Євангеліє: Мт. 17:14 – 23.
9:00 год. ранку – (Боже Благословення для всіх з Родини
Баранських, зам. Наталія П.) - анг. мовою.
10:15 год. ранку - За Парафіян – укр. мовою.

2:00 год. після обіда – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для новонародженого
Павла Любомира Танчак.
Понеділок, 6-го Серпня, 2018. Свв. мчч. Бориса і Гліба, у
хрещенні Романа і Давида. Св. влкмчц. Христини.
9:00 год. ранку – За Парафіян - анг. мовою.

7:00 год. вечора –  40 – й день за пок. Валентину/Панахида/,
зам. Родина Середній.
Вівторок, 7-го Серпня, 2018. Успення св. Анни, матері Пресвятої
Богородиці. Пам'ять свв. жінок Олімпіяди і Євпраксії.

8:00 год. ранку –  За всіх померших (спеціальна інтенція),
зам. Матері в Молитві
Середа, 8-го Серпня, 2018. Св. свщмч. Єрмолая і тих, що з ним. Св. прпмчц.
Параскеви.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для Івана та всієї Родини,
зам. Родина.
8:00 год. вечора – Акафіст до Преч. Діви Марії,
«Чудотворної Ікони Гошівської Матері Божої»

Четвер, 9-го Серпня, 2018. Св. влкмч. й цілителя Пантелеймона.
Св. Климента, архиєп. Охридського, чудотворця.

8:00 год. ранку – Боже Благословення для Ірини та всієї Родини,
зам. Родина
П`ятниця, 10-го Серпня, 2018 р. Свв. апп. і дияконів Прохора, Никанора,
Тимона й Пармена.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх,

зам. Матері в Молитві.

Субота, 11-го Серпня, 2018 р. Св. мчч. Каленика.
9:00 год. ранку –  Клавдія Поццалія, зам Родина Сміт

5:00 год. вечора – За Парафіян - анг. мовою

Parish Center: (631) 225 - 1203
E-mail: olvianpopovici@yahoo.com
Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526
Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348
Nataliya Popovici – English cantor
Web Page: www.holyfamilyucc.com

August 5, 2018 / Серпень 5, 2018

Сьогодні не будуть відправлятися Св. Літургії в нашому храмі –
Проща до Соцсбург, Н. Й.
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.
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.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 7- го
вересня 2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
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 Богослужіння. Це є обов’язок кожного
християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (19 – го серпня 2018 р. о 12:00 год
дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00
годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей
до храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до 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.

6:00 год. вечора – Вечірня
парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
7:00 год. вечора – За Парафіян – укр. мовою ( Св. Літургія за Неділю). Дорогі
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!
Неділя - 11-а по Зісланні Святого Духа, 12-го Серпня, 2018 р. Свв.
апп. Сили і Силуана, і тих, що з ними.

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
2019
рік.
Всі
бажаючі
можуть
замовити
Служби Божі як за
Недільна Пожертва, 29 липня, 2018 р.
живих,
так
і
за
померлих.
Запам’ятаймо:
Дорогі Парафіани: Якщо
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).
Свічки: $170, Тетрапод: $2, Кава: $110, Церква: $25, Вічне світло: $15,
Вареники: $66, Харитативна Акція: $100, Пожертва: $10, Підтремка: $50,

Місячна пожертва на іпотеку - $190, Недільна пожертва – $1,306, Разом - $2,084.00.

Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулих неділь 29 – го липня 2018 р.

“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до
священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

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

Новини нашої парафії:
1. Висловлюємо наші найщиріші співчуття п. Стефанії Бікер та її
Родині з упокоєнням у Бозі її брата  Євгена Батіг. Нехай душа
його спочиває в Господі. Вічна йому пам’ять.
2. Висловлюємо співчуття п. Марії Шафранській та її Родині з
упокоєнням у Бозі її матері  Зеновії Семчишин в Україні. Просимо
молитися за упокій її душі! Вічна їй пам`ять.
3. Поминальні пожертви: В пам’ять покійного + Євгена Батіг наш
храм отримав пожертви від наступних жертводавців: п. С. Бікер,
40.00 дол., п. П. Батіг 20.00 дол.
4. Майбутні події:
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
19 серпня 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.
5. 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.
6. Дорогі Парохіяни: Прошу звернути увагу на засвічування свічок
під час Св. Літургії. Свята Літургія - це безкровна жертва Ісуса
Христа, який знову віддає себе на муки заради нашого спасіння на
горі Голгофті. Пригадаймо, що Бог сказав Мойсеєві: Зніми своє
взуття бо місце де ти стоїш святе. Тому з поваги до Богослуження не
личиться ходити по церкві і перешкаджати іншим у молитві. Просимо
запалювати свічки до або після Богослуження. Дякуємо.
7. 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.
8. Дорогі парафіяни, ми плануємо їхати на прощу до Слотсбургу 12
серпня ц.р. великим автобусом. Бажаючим прошу звертатися до
п. Галини Подолської; Вартість поїздки $30 від особи для покриття
витрат.. Приносимо вам до відома, що недільні Св. Літургії
служитимуться в нашому храмі в суботу 11 серпня 2018 р.Б. о
5 год. вечора анг. мовою, а о 7 год вечора укр. мовою.
9. Дорогі Парафіани: Вже є приготована Літургійна Книга на

ви бажаєте замовити Службу Божу за ваших рідних, тоді прошу це
зробити заздалегідь, щоб не було непорозуміння . Всі бажаючі можуть
замовити Служби Божі як за живих, так і за померлих, імена за
бажанням можна і не зазначати. У віснику писатиме лише «Божественна
Літургія».
Стемфордська Харитативна Акція 2018. Кожен член нашої
парафії закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом
нашого Владики Павла Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні
парафіяни, які вже підтримали акцію:

$50.00 – п. Богдан та п. Марія Ґалилуйко,
$25.00 – п. Андрій Стишин,
п. Петро Стишин.
Разом зібрано 2,695.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
----------------------------------------------------------------------------------------

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.

Бог не чує? Бо не так молимося!
Стосунки з Богом… Часто це здається чимось таким
фантастичним. Бо як можна побудувати стосунки з Тим, кого не
бачиш, до кого не можеш доторкнутися, з ким не можеш вести
звичного, як із друзями чи рідними, діалог? Та, як розповідав на
реколекціях священик Паризької єпархії УГКЦ Іван Данчевський,
Господь постійно кличе нас до взаємин. Головною темою Старого Завіту
було те, що Бог хотів укласти союз із людиною. Він шукав людину, а не
людина Його. Тому посилав пророків, святих мужів, щоб знайти людину і
бути поруч із нею. Сьогодні багато чуємо про кризу стосунків. Якщо
придивитися до того, як спілкуємося з друзями чи й рідними, напевно
так і є. Зараз будуємо взаємини онлайн, а не в живому спілкуванні. А
лише через живе спілкування можна зустріти Бога і будувати стосунки з
Ним. На жаль, лише одиниці зрозуміли це. Навіть обраний єврейський
народ, через ритуали, різні релігійні практики, зробили стосунки з Богом
важкими. Задумаймося, як ми молимося. Кажемо: „Боже, допоможи,
Боже, зроби, Боже, дай…" Ми складаємо перелік того, що хочемо.
Якщо цю програму Бог виконає — чудово, тоді Він є успішним
Богом. Але якщо йде щось не так, то починаємо сумніватися. Не
кожен наважиться нарікати на Бога, але багато хто каже — „певно, не
так молюся". І справді! Ми не так молимося. Це драма нашого життя.
Почитаймо в Біблії, як молилися люди. Вони казали: „Боже, що ми
маємо зробити, щоб Ти був із нами, щоб Ти почув нас, а ми —
Тебе?" Часто ми молимося, але молитви не переживаємо. І це теж
критерій кризи стосунків із Господом. Ми, ніби поруч із Богом, але
насправді спілкуємося самі зі собою. Та достатньо включити свідомість,
що я говоритиму до Бога, і багато чого тоді зміниться. Маємо навчитися
помовчати і задуматися — ким є мій Бог і чого від Нього чекаю.
Ми собі вклали думку, що, прокидаючись рано, мусимо стати до
молитви, щоб виконати цю настанову. Це людська вигадка. Ми
ускладнюємо стосунки з Богом різними ритуалами. Насправді вони
мають бути простими. Маємо навчитися, прокинувшись вранці,
привітатися: „Боже, я прокинувся. Ти дав мені ще один день. Будь
зі мною". Та нам чомусь страшно відкритися перед Господом, так, ніби
Він не знає наших думок.Бог хоче взаємин, які базуються на любові.
Адже, коли люди любляться, то хочуть бачити один одного дуже часто,
чути, бути поруч. Бог нас любить — ми це знаємо. Кажемо, що й ми
любимо Бога. То мали б хотіти споглядати на Нього, говорити з Ним
упродовж усього дня.

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
повсякденно звертається до Бога з проханням сповнення Його
Воля Божа — святість наша» або, як навчитися приймати
святої волі: «…як на небі так і на землі». І цим проханням ми
Божу волю?
просимо Бога об’явити нам його волю, просимо Його увійти в
Воля Божа – це тема що глибоко заторкує життя кожного
наше життя, і діяти в ньому так як Він цього забажає. Ми просимо
християнина, тема що червоною лінією проходить через ціле
і добре робимо, адже всі ми, без винятку, покликані в своєму житті
життя кожної віруючої людини. Адже почавши від свідомого віку й
виконувати волю Божу. Та на жаль, незважаючи на те, що ми самі
аж до останніх хвилин свого життя кожна людина дуже часто
добровільно про це просимо, ми не завжди готові виконувати те
опиняється в ситуаціях коли вона мусить обирати, як їй вчинити,
про що просимо. Дуже часто ми замість того щоби виконувати
як повестися, яку позицію зайняти чи на який шлях стати. Життя
волю Божу, ми радше воліємо виконувати волю власну, і тоді
постійно ставить нас перед вибором, обставини в яких ми
трапляється так, що наші слова і наші прохання не співпадають з
опиняємося, ледь не щодня вимагають від нас прийняти певне
нашими намірами і нашим діям.
рішення, зробити той чи інший вибір.
А виглядає це приблизно отак: стаючи перед Богом ми
І цей вибір не може за нас зробити ніхто інший, ми повинні
говоримо, «Боже, нехай буде воля твоя», а в житті
обрати його самостійно. Бог творячи людину дарував їй
поводимось за принципом «Боже, нехай буде воля моя».
свободу, тобто створив її вільною, а тому що вільною тому й
Така суперечність веде нас до внутрішнього поділу та роздвоєння
відповідальною. Ми говоримо що перед Богом кожна людина має
і приносить з собою почуття провини та пригнічення які в свою
вільну волю, але що ж це означає? Що таке воля? І яка то є
чергу ведуть до душевного неспокою, депресії чи постійного
вільна воля?
невдоволення та нарікань на всіх і на вся. Щоби такого не
"Вільна воля – це та воля, яка діє свобідно, без будь якого
траплялося наше завдання є не тільки просити про сповнення
насильства чи примусу"
Божої волі, але одночасно приготуватися прийняти цю волю у
Дехто вважає що воля – це людське прагнення, це те чого
своєму житті.
людина хоче, чого вона внутрішньо бажає і до чого стремить.
І так, тепер перед нами постає найголовніше запитання: що ж
Одначе, воля це не тільки пасивне прагнення, воля це прагнення
нам потрібно робити для того, щоби навчитися Божу волю
що проявляється в діях, воля завжди діє. А вільна воля – це та
приймати?
воля, яка діє свобідно, без будь якого насильства чи примусу.
Отож: по-перше, для того щоби прийняти волю Божу нам потрібно
Саме такою волею й обдарував людину Господь. Він дарував нам
навчитися зрікатися нашої власної, егоїстичної волі. Так,
волю, тобто можливість прагнути. Він дарував нам вільну чи так
можемо погодитися з тим, що зречення власної волі є однією з
свобідну волю, тобто можливість обирати і приймати рішення. А
найбільших труднощів християнського життя, одначе якби це було
рівночасно з цим поклав на нас відповідальність. Отож, за кожен
неможливим то Бог від нас цього не вимагав би. Господь хоче
окремий добровільний вибір, за кожне свідомо прийняте рішення
щоби ми всім серцем прийняли Його волю, а це є немислимо до
людина несе відповідальність.
тих пір поки ми не зречемося волі власної, адже воля Божа і наша
Щоби вберегти нас від помилок Бог дарував нам розум, тобто
власна воля дуже часто суперечать одна одній. Воля Божа
здатність мислити.
полягає в нашій святості. Бог хоче настановити нас на шлях
Людина єдина з усіх створінь здатна аналізувати та оцінювати
спасіння, направити на дорогу освячення, яка одначе не завжди є
свої дії, а також здатна думати та розмірковувати над
рівною і розлогою, а йти по ній не так легко і просто. А воля
прийняттям рішень. Всі ці здібності дані людині для того щоби
людська навпаки дуже часто шукає легких шляхів, шукає
вберегти її від помилок. Проте навіть вони ще не роблять нас
безтурботного життя, тимчасової користі та вигоди, не розуміючи і
непомильними і нажаль не гарантують нам безпомилковості.
не приймаючи спасенних та вічних істин.
Перед кожним з нас і на далі постає безліч запитань: як зробити
"Всі події нашого життя, всі випадки що з нами
правильний вибір? Як прийняти безпомилкове рішення?
трапляються – це вияв Божої любові до нас, вияв Його
І взагалі, як вчинити так, щоби не згрішити? А відповідь дуже
доброти, Його милосердя та опіки"
проста: щоби не згрішити ми повинні завжди діяти згідно з Божою
По-друге, для того щоби прийняти волю Божу нам потрібно
волею. Бог і тут нас не покинув, Він дарував нам свою
навчитися з цілковитою довірою покладатися на нашого Господа.
спасительну волю, яку щодня нам об’являє. Усе що від нас
Збагнімо що всі події нашого життя, всі випадки що з нами
вимагається, це тільки навчитися розпізнавати, приймати і
трапляються – це вияв Божої любові до нас, вияв Його доброти,
виконувати цю волю в своєму житті. Гаразд, скажемо ми, але
Його милосердя та опіки. Нам легко приймати від Бога щасливі і
ж як нам цього навчитися? Що нам потрібно робити щоби ми
радісні хвилини і дуже важко змиритися з хвилинами болю і
змогли розпізнати волю Господа, а пізнавши її могли прийняти і
страждання, ми швидко зневірюємося, впадаємо в розпач,
виконати?
нарікаємо і противимося Божій волі. А Бог дуже часто таким
"Наше завдання є не тільки просити про сповнення Божої
способом промовляє до нас, хоче наблизити нас до себе,
волі, але одночасно приготуватися прийняти цю волю у
щасливою і радісною подією закликає нас до вдячності,
своєму житті"
нещасливою чи болісною до покаяння та навернення. Для нас
Безперечно, що пізнати Божу волю ми не можемо самостійно,
важливо точно зрозуміти цей поклик, яким Бог промовляє до
власними силами та через особисті здібності, це пізнання
кожного з нас, і дозволити йому діяти в нас, діяти в нашому житті.
дароване нам від Господа. Одначе щоби його отримати ми
Головне не боятися довірити своє життя під його провід, віддати
повинні його прагнути і про нього просити. Що ми й робимо
себе в Божі руки, а Він краще ніж будь-хто інший, краще навіть ніж
промовляючи молитву «Отче наш», позаяк одне з прохань цієї
ми самі знає що нам потрібно.
молитви лунає словами: «Нехай буде воля Твоя…». Кожен з нас

І нарешті по-третє, для того щоби прийняти волю Божу нам
потрібно приготуватися завжди її виконувати, не залежно від того
якою вона буде. Звичайно ж налаштуймо себе на випробування,
не сподіваймося, що майбутнє, яке для нас готує Бог завжди буде
безхмарним і радісним. Однак пам’ятаймо, що Він готує для нас
щось більше ніж безтурботне життя на землі, Бог готує для
кожного з нас вічне життя в небі. Все що потрібно від нас це
довіритися Йому, піддатися під Його провід і виконувати його
волю в своєму житті. При цьому не очікуймо якихось величних
подій, не сподіваймося на особливіші завдання, а сумлінно
день за днем виконуймо наші щоденні обов’язки,
перебуваючи в любові до Бога і ближнього.
"Бог готує для кожного з нас вічне життя в небі"
Таким чином, почувши про таке важливе значення волі Божої в
житті християнина, навчімося приймати її в своєму житті.
Приймати так, як це зробила Пресвята Богородиця в хвилину
Благовіщення, коли то вона хоч до кінця й не усвідомлюючи
що її очікує, цілковито довірилася Богові і прийняла Його волю
словами: «Ось я Господня слугиня: нехай зо мною станеться по
твоєму слову» (пор. Лк.1, 38). Адже ж тільки тоді коли ми будемо
приймати волю Божу, коли будемо виконувати її в своєму житті,
тільки тоді зможемо осягнути остаточну мету нашого життя. А
мета в нас тільки одна – це здобування святості, яку найлегше і
найпростіше осягнути сповненням Божої волі, оскільки як
говорить нам апостол Павло в одному зі своїх послань «…Воля
Божа – святість ваша…» (пор. 1Сл. 4. 3). Тож, навчімося
приймати Божу волю і не втікаймо від неї, не намагаймося її
уникнути чи позбутися, тому що тільки так ми можемо осягнути
Небесне Царство, про що й сам Господь говорить нам словами,
що: «Не кожний, хто промовляє до мене: Господи, Господи! –
ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого,
що на небі» (пор. Мт. 7, 21).
о. Кипріян Зейкан ЧСВВ
Приклад з житя:
1. Мати Тереза в свій час казала: Люди часто бувають
нерозумними, нелогічними та егоцентричними. Все одно
прощай їх.
Якщо ти добрий, люди можуть звинуватити тебе в егоїстичних і
потайних мотивах. Все одно будь добрий.
Якщо ти досягнеш успіху, то матимеш кілька псевдодрузів і
кілька ворогів. Все одно домагайся успіху.
Якщо ти чесний і щирий, люди можуть обдурити тебе. Все одно
будь чесним і щирим.
Те, що ти будував усе життя, хтось може зруйнувати за одну ніч.
Все одно будуй.
Якщо ти знайдеш щиросердечну рівновагу і щастя, то тебе
будуть випробовувати ревнощі. Все одно будь щасливий.
Те добро, що ти зробив сьогодні, люди часто забудуть завтра.
Все одно роби добро.
Віддавай світові найкраще, що в тебе є, і цього може ніколи не
вистарчати. Все одно віддавай світові найкраще, що в тебе є.
Поет Данте, при описі чистилища в своїй “Божественній комедії”,
вложив в уста Ісуса Христа такі слова, якими він промовляє до
кожної душі: “Ти, що мене любиш, упорядкуй свою любов, а
через любов дійдеш до досконалості”.

2. Знаний місіонер отець Матео (+ 1960 р.), що по цілому світі
проповідував і поширяв інтронізацію Христового Серця в
родинах, мав таку пригоду. Одного разу в Люрді він
проповідував про Божу любов у родинах. По проповіді
приступив до нього простий чоловік і каже: “Отче, я вже понад
двадцять літ молюся про те, що ви сьогодні проповідали, а
саме, щоб Божа любов панувала в родинах і в цілому світі”.
Отець Матео мав довшу розмову з тим чоловіком і подивляв
його велике знання правд святої віри та духовного життя. Вкінці
питає його, звідки він усе те знає. А той каже: “Отче, той сам
Христос, що є вашим Учителем, Він є і моїм Учителем. Ви, отче,
щодня правите св. Літургію, а я щодня на ній присутній і молюся
за поширення Божого царства”. Місіонерові так подобався той
чоловік, що при прощанні попросив його, щоб він дав йому свою
адресу, а він дасть йому свою, щоб могли час від часу
обмінятися листами. Чоловік усміхнувся і каже: “Але ж, отче, це
неможливе”. На запит місіонера чому це неможливе, він
відповів: “Бо я не вмію ні читати, ні писати”.
Святої мучениці Христини
Свята Христина була дочкою поганина на ім’я Урван, що
старостував у місті Тир в Тоскані (Італія). Бог наділив її
надзвичайними властивостями душі, великою лагідністю і
покорою. Вона запізналася з кількома дівицями християнками з
кола своїх подруг, завдяки їм вона навернулася до Христової
віри і прийняла хрещення. Любов до Ісуса Христа заволоділа її
серцем так, що вона в домі свого батька розбила всі фігури
золотих і срібних ідолів, а їх уламки роздала біднякам. Коли
батько довідався, що вона християнка, то не пожалів власної
крови і поставив дочку перед судом, а сам, як староста, був
суддею.
Він велів бити її по обличчю, а свята лиш вголос молилася до
Христа Спасителя. На запитання, чому вона зневажила божків,
– відповіла, що є лиш один Бог – Бог християнський, а божки,
зроблені руками, не гідні того, аби існувати. За це Урван наказав
прив’язати її до колеса і запалити під нею вогонь, потім
шматувати її тіло залізом і поливати гарячою смолою, а Господь
учинив так, що ті муки не завдали жодної шкоди святій діві.
Погани вельми здивувалися, а засліплений злобою батько велів
її кинути до в’язниці. Та кари Господньої він не уникнув – через
кілька днів мучитель помер.
На його місце став новий староста Діон. Він наказав завести
Христину до божниці Аполона і змусити її скласти жертву
ідолам. Та щойно вона стала на порозі божниці і призвала Ім’я
Христове, як ідоли самі впали і розбилися в друзки. Святу
дівицю знову жорстоко мучили, а потім кинули до в’язниці, де
вона пробула три місяці. Невдовзі наглою смертю помер Діон, а
на його місце став новий мучитель – Юліян. Той видумував
найстрашніші муки, він казав обрізати святій діві груди,
припікати її тіло вогнем, а під кінець велів стріляти в неї
стрілами. Сталося це близько 208 р., за імператора Септимія
Севера, коли той пішов війною проти Британії. Пам’ять святої
мучениці Христини почитають як на Сході, так і на Заході.
Святий Йосиф Піснеписець склав на її честь прекрасний канон.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.

