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Неділя - 5-а по Зісланні Святого Духа, 1-го Липня, 2018 р. Св. мч.
Леонтія.

Глас 4: Апостол: Римлян 10:1-10. / Євангеліє: Мт. 8:28-9:1.
9:00 год. ранку – ( Іван та  Люба Заковоротні, зам. Родина) –

анг. мовою.

10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.

Замітка: Цього тижня Вічна Лампа горітиме в пам’ять
 Ґлорії Толопки, зам. Родина Дональдц.
2:00 год. після обіда –відбудеться Проща –Молебень до ГНІХ в
Е. Морічес - укр. мовою.
Понеділок, 2-го Липня, 2018. Св. ап. Юди, брата Господнього по
плоті.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх членів
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство
Вівторок, 3-го Липня, 2018. Св. свщмч. Методія, єп. Патарського.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Джона та Ольга
Доналдц, зам. Наталія П.
Середа, 4-го Липня, 2018. Св. мч. Юліяна Тарсійського.
Увага. Цивільне свято – День незалежності.
9:00 год. ранку – Подячна Служба Божа за всіх парафіян - у
двох мовах.
Четвер, 5-го Липня, 2018. Св. свщмч. Євсевія, єп. Самосатського.
7:00 год. вечора –  Ґлорія Толопка/Панахида/,
зам Юрій та Леся Козій
П`ятниця, 6-го Липня, 2018 р. Св. мчц. Агрипіни.
8:00 год. ранку – Ян та  Марія Саміло, зам. Родина Саміло
7:00 год. вечора – (Друга Св. Літургія)  Ґлорія
Толопка/Панахида/, зам Ігор та Олеся Варивода

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

July 1, 2018 / Липень 1, 2018

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

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.
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 6- го липня
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 (8 – го липня 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 до вісника – до 12:00 год
кожної п’ятниці.
8:15 год. вечора до 10:15 вечора – Акафист, Вечірні чування,
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
розважання, молитви та Вервиця. (зам. Матері в Молитві) – на
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
Українській мові
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній
Субота, 7-го Липня, 2018 р. Різдво пророка, Предтечі і Хрестителя і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква
Господнього Йоана.
відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної
канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо
9:00 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
зустрічі з вами!

5:00 год. після обіда – Боже Благословення для Сенді Мотекю, Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
зам. Наталія Попович Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
6:00 год. вечора – Вечірня

парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

Недільна Пожертва, 24 червня, 2018 р.

м. Лінденгурст, НЙ 11757

$50.00 – панство Елук.

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).

Разом зібрано 1,060.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!

Свічки: $110, Тетрапод: $2, Кава: $75, Церква: $20, Петрів гріш: $120,
Свята: $60, Вічне світло: $45, Вареники: $32, Харитативна Акція: $70,

Святого апостола Юди, брата Господнього по плоті (2 – го липня)

Місячна пожертва на іпотеку - $550, Недільна пожертва – $678, Разом - $1,762.

Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулих неділь 24 – го червня* 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 липні 2018 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На многая і благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. Найщиріші вітання Анджеліні Катерині Батор, дочці Артура
Батор та Оксани Предко, в отриманні Таїнства Хрещення,
Миропомазання та Євхаристії в неділю, 24 червня, 2018 р.
2. Майбутні події:
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
неділю, 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.
3. Висловлюємо нашу щиру подяку: всім нашим парафіянам які
прилучилися до особливої збірки минулої Неділі для Петра гріш
(папи Франциска), зібрано 120.00 дол. Нехай Бог поблагословить
усіх волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
4. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
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. Сьогодні в неділю 1 липня ми плануємо поїхати на закінчення
молитов Молебня до Іс.Хр. до East Moriches (exit 61 Sunrise Hwy) і
відслужити там Молебень до ГНІХ о 2- й год після обіда. Просимо
всіх до участі у спільній молитві.
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. 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.
----------------------------------------------------------------------------------------

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:

Святий Юда, якого євангелисти Матей (Мт. 10, 3) та Марко (Мр. 3,
19) назвали Тадеєм (що означає – “той, який хвалить”), був сином
Марії Клеопової, родички Пречистої Діви, і тому його, як і рідних його
братів – Якова, згодом єпископа Єрусалиму, одного з 70 апостолів,
та Симона Зилота, одного з 12 апостолів, називають, згідно з
єврейським звичаєм, братами Господніми. Часом трапляється, що
якийсь недоук плете дурниці, що Ісус Христос мав братів, аби
піддати сумніву Божество Христа Спасителя і тайну Його
Воплочення. Тут ми з’ясували значення слів “брати Господні”, тож
поясніть це іншим, і не вступайте в розмову з хулителем, який своє
неуцтво, своє зіпсування і тупоту хоче приховати дурними та
грішними висловами. Святий Юда був одним з 12 апостолів;він
усюди ходив з Христом Спасителем, слухав Його науку, був свідком
Його чуд;охоплений Христовою любов’ю, він прагнув привести до
спасіння весь світ. Коли Спаситель, навчаючи апостолів,
сказав:“Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто
ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю і йому
об’явлю себе” (Йо. 14, 21), тоді “Юда ж – не Іскаріотський – мовить
йому:«Господи, що таке сталося, що не світові, а нам Ти себе
об’явиш?» Ісус же озвався до нього, кажучи:«Коли хтось мене
любить, то й слово моє берегтиме і злюбить його мій Отець, і
прийдемо ми до Нього, і в Ньому закладемо житло»” (Йо. 14, 22-23).
А після Вознесіння Христа Спасителя всі апостоли, а серед них і
Юда, “…пильно й однодушно перебували на молитві разом з
жінками і Марією, матір’ю Ісуса, та з Його братами” (Ді. 1, 14-15).
Коли апостоли розійшлися проповідувати слово Боже, святий Юда
пройшов Юдею, Галилею, Самарію, Ідумею, а згодом Аравію, Сирію,
Месопотамію та Едесу. Свій апостольський шлях він закінчив у
Вірменії, де прийняв мученицьку смерть за Христову віру. У нього,
прив’язаного до дерева, стріляли стрілами з луків доти, аж доки
святий не віддав Богові свого духа. За іншими джерелами, святий
Юда навчав також і в Персії, і тут постраждав за віру разом зі святим
Симоном. А ще інші твердять, що він помер природною смертю в
Едесі. Оскільки вже тоді виникали єресі, наприклад николаїтів
(схвалювала всяку розпусту) симонітів і гностиків (обидві дуже
близькі;гностики навчали, що зміст святого Євангелія приховує інший
зміст, зрозуміти який можуть лишень обрані душі), то святий Юда
написав до Церков в Азії коротке послання, яке входить до канону
Святого Письма. У своєму посланні святий апостол перестерігає
вірних перед безбожниками, “які благодать Бога нашого обертають
на розпусту й відрікаються від нашого єдиного Владики і Господа
Ісуса Христа” (Юда 1, 4). Вони, як колись їх попередники в Содомі і
Гоморі, оскверняють свої тіла, не визнають Божого верховенства і є
богохульниками. Та горе їм, що пішли Каїновою дорогою, бо на них
чекає суд за всі їх злочини. Далі впоминає вірних, щоб вони не
згіршувались, бо вже апостоли провістили, що прийдуть безбожні
хулителі, що ходитимуть у похотях і нечистоті. Вірні нехай
скріпляються у Христовій вірі, надіючись на милосердя Господа
нашого Ісуса Христа для життя вічного. Заблуканих нехай карають,
нехай інших виправляють любов’ю, і нехай стережуться гріха. “Тому
ж, хто може зберегти вас від занепаду й поставити перед славою
своєю непорочними в радості, єдиному Богу, Спасу нашому, через
Ісуса Христа, Господа нашого – слава, велич, сила і могутність
перед усіма віками і нині й по всі віки! Амінь” (Юда 1, 24-25).

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Божим творінням. Замість цього скеруйте їх у парки розваг, на
Чому нам бракує часу?
спортивні заходи, ігри, концерти і в кіно.
Якось сатана зібрав всесвітній з'їзд бісів. У вступній промові
І нехай усі християни будуть зайняті, завжди зайняті! Запакуйте
він сказав: «Ми не можемо заборонити християнам ходити до
їхні життя такою кількістю добрих справ, щоб у них не було часу
церкви. Ми не можемо заборонити їм читати Біблію. Ми не
шукати сил в Ісуса. Скоро вони будуть жити й працювати,
можемо заборонити їм спілкуватися з Христом.
розраховуючи тільки на себе, жертвуючи власним здоров'ям та
Щойно вони встановлюють зв'язок із Христом, як ми втрачаємо
сім'ями заради своїх справ і грошей. Це працюватиме! Це чудовий
владу над ними. Тож нехай вони ходять у свої церкви, але ми
план». Біси радісно попрямували виконувати завдання,
вкрадемо у них їхній час, так що вони, будучи постійно
примушуючи християн повсюди бути дедалі більше
заклопотаними, не зможуть молитися і каятися в гріхах, і
заклопотаними й поспішати туди і сюди, залишаючи дедалі
розвивати свої стосунки з Христом».
менше часу для Бога, молитви і своїх сімей.
«Ось що ви маєте робити, — сказав диявол. — Ви повинні
Питання, чи вдався дияволові його задум? Рішення за вами!
завадити їм увійти у спілкування з Богом і підтримувати цей
Джерело: CREDO
зв'язок протягом дня».
Чому ми нещасні
«Як нам це зробити?» — закричали демони.
Я - Світло, а ви не бачите Мене.
«Відволічіть їх дурницями і вигадайте багато способів, щоб
Я - Шлях, а ви не йдете за Мною.
зайняти їхні уми купою справ одразу. А головне, підсуньте їм
Я - Істина, а ви не вірите Мені.
прагнення до матеріальних благ і збагачення.
Я - Життя, а ви не шукаєте Мене.
Нехай вони проймуться бажанням заробляти якомога більше
Я - Учитель, а ви не слухаєте Мене.
грошей і купувати машини, квартири, дачі. Нехай заробляють
дедалі більше грошей, щоб витрачати їх у ресторанах і кав'ярнях, Я - Господь, а ви не коритесь Мені.
Я - ваш Бог, а ви не молитесь Мені.
купувати модний дорогий одяг, робити дорогий ремонт у
Я - Ваш найкращий Друг, а ви не любите Мене
квартирах і обставляти їх дорогими модними меблями.
Спокушайте їх витрачати готівку і брати в борг, брати багаторічні Якщо ви нещасні, то не звинувачуйте Мене.
кредити й таким чином потрапляти в кабалу банків. А коли вони
Лист Ісуса до людини
запалають прагненням особистого збагачення, їм уже не буде
Вітаю тебе, дорогий друже!
потрібен Христос.
Пишу тобі цього листа, хоча мені б хотілося порозмовляти з
Переконайте їхніх жінок затримуватися на роботі, а чоловіків —
тобою особисто і наодинці. Але я знаю, що для цього в тебе
працювати по 6/7 днів на тиждень, щоб їм не було коли займатися завжди бракує часу. Вчора вранці, наприклад, Я довго чекав, поки
своїми сім'ями та вихованням своїх дітей. Не давайте їм
ти прокинешся, щоб разом з тобою побудувати плани на
проводити час із дітьми, нехай ті валандаються з ранку до ночі на прийдешній день, додати тобі сили і впевненості для нелегких
вулиці й водяться з поганими компаніями, тоді вони перестануть справ. Але ти відвертався, щоб хоч на декілька хвилин
навчатися і з них нічого доброго не вийде. Тоді їхні сім'ї
продовжити свій сон. А потім у тебе просто не було часу:
розваляться й вони будуть самотні, а ми їм допоможемо спитися з вмивався, старанно чистив зуби, прискіпливо одягався, ретельно
горя. Стимулюйте понад міру їхню увагу так, щоб телевізори і
причісувався... Останній погляд у дзеркало, і ти підійшов до
комп'ютери в їхніх домівках працювали постійно й вони якомога
дверей. На якусь мить, коли твій погляд натрапив на Біблію, Я
більше часу проводили біля екранів, тоді їм не буде коли
подумав, що ти хочеш прочитати Моє Слово. Але ти пішов,
молитися. Слідкуйте, щоб у кожному магазині та ресторані лунала щільно зачинивши двері. Протягом дня Я знову і знову намагаюся
нехристиянська музика. Це заблокує їхній розум і зруйнує їхній
зав'язати розмову з тобою. Чекав цієї миті. Ти пам'ятаєш сніданок:
зв'язок із Вищим.
смачна їжа, запашний чай — це все від Мене. Однак ти навіть не
Розкладіть повсюди якомога більше журналів і газет.
подумав про це, не кажучи вже про слова вдячності.
Бомбардуйте їхні уми новинами та рекламою 24 години на добу. Після поживного обіду ти тяжко зітхнув, а Я стояв поруч і чекав,
Нехай їм впадає у вічі море рекламних щитів. Наповніть їхні
що саме зараз ти розкажеш про наболіле, про те, що пригнічує
поштові скриньки каталогами для замовлення товарів поштою,
душу, і попросиш допомоги. Але якась думка, очевидно дуже
інформаційними бюлетенями та пропозиціями безкоштовних
важлива для тебе, відволікла твою увагу, і думки закрутилися,
послуг і фальшивих сподівань. Показуйте в журналах і по
шукаючи виходу. Словом, для тебе проблем вистачало завжди.
телебаченню худющих гарненьких модельок, так щоб чоловіки
Вони кожного дня навалювалися на тебе таким тягарем, що
повірили, що оця зовнішність — це найпривабливіша краса, і,
перекреслювали все інше. Тобі ставало дуже важко. Чому ж ти не
головне, стали незадоволені своїми дружинами.
звертався до Мене?
Зробіть так, щоб їхні дружини були надто втомлені, щоб кохати
Пам'ятаєш, недобра звістка захопила тебе зненацька? Я в той час
своїх чоловіків уночі. Якщо вони не дадуть своїм чоловікам того, був біля тебе. Я так хотів висушити твої сльози і навіть намагався
чого ті потребують, чоловіки почнуть цього шукати в інших місцях. зробити це по-Своєму: послав тобі легкий, теплий вітерець,
Це швидко зруйнує їхні сім'ї!
птахів, щоб вони веселим щебетом і співом відволікли тебе від
На Різдво і Великдень відволічіть їх святковою біганиною,
гірких думок; сонячне проміння, голубе небо... — все це для тебе.
концертами на телебаченні та п'яними застіллями, щоб вони не
Але ти вже вкотре нічого не зрозумів, не заговорив зі Мною.
вчили своїх дітей справжнього значення Різдва і Пасхи.
І навіть увечері, прийшовши з роботи — не згадав про Мене.
Нехай вони навіть із відпусток повертаються втомленими! Зробіть Нашвидкоруч повечеряв, увімкнув телевізор і телепрограми
так, щоб їм не було коли поїхати на природу і помилуватися

надовго захопили тебе. Невже вони цікавіші, ніж спілкування зі
Мною? Невже важливіші і ті проблеми, які не покидали тебе ще й
увечері?
Ти втомився за день — Я тебе добре розумію. Не звинувачую за
те, що майже у знемозі впав у ліжко. У такому стані важко
молитися, думати про духовне, але Я все ж надіявся на це, бо в
якусь мить в тебе промайнула думка про Мене. Але це вже було
крізь сон, який швидко заволодів тобою. Ти ж не опирався. А Я
так чекав... Хотів разом з тобою згадати про день, що минув,
проаналізувати його. Повір: Я би потішив тебе, заспокоїв твій
біль... Але ти не захотів... То ж коли настане новий день, згадай
про Мене. Пам'ятай, що Я завжди поруч з тобою.
Джерело: Світ дитинства
Приклад з житя:
1. Маму одного видатного діяча, поета, художника запросили на
відкриття пам'ятника її сину. Вона, побачивши пам'ятник сказала:
"Ціле життя він просив у Вас милосердя, а у відповідь отримував
камінь. Ви хочете цим каменем заспокоїти свою совість, яка гризе
Вас за все зроблене йому. Зробіть милосердними свої кам'яні
серця і тим заспокоїте свою совість".
2. Усі ми бачили, напевно, найкращий, кінофільм Голівуду
"Розвіяні вітром". Головній героїні Скарлет батько перед смертю
говорить, що у найважчі хвилини свого життя, у хвилини, коли ти
заплутаєшся в своєму житті, коли життя виснажить і зломить тебе
вертайся у свій батьківський дім — Терру. Він буде давати тобі
сили, буде поновлювати тебе. І дійсно, у найважчі хвилини життя
вона повертається в Терру, яка поновлює її внутрішні духовні
сили. Багато славетних українських діячів і творців — Сергій
Корольов, Олександр Довженко, Іван Франко — говорять, що у
найважчі дні свого життя повертались у батьківський дім. Вони
поверталися до старих своїх думок, до початкових своїх ідей, що
дали їм поштовх у життя. Це було, ніби, повернення до
першоджерела, що поновлював рівновагу духу, давав внутрішні
сили, приносив мир і спокій душі.
3. Один чоловік розповідає про свою маму, що готуючи на кухні
їжу для родини завжди виглядала у вікно на подвір'я, де бавилися
її діти. Бачила вона будь-яку небезпеку, що загрожувала дітям.
Була готова прийти завжди на допомогу. Діти про то знали, тому
завжди почували себе безпечно. Одного разу, під час молитви, її
чотирьохрічний син сказав: "Дякуємо Тобі, Боже, за маму у вікні".
Дякуємо Тобі Боже за Матір Божу у Небі, що завжди готова
прийти нам на допомогу.
4. В південному Уельсі молода жінка з ручним немовлям пішла у
далеку подорож до своєї далекої родини. Раптово застала її
снігова буря. В сніжному тумані згубила дорогу і не дійшла до
мети. Наступного дня шукачі знайшли її замерзлу у снігу. Всі були
здивовані, що вона вдіта тільки у легку блузку. Пізніше знайшли
немовля окутане її одежею. Дитина лишилась живою. З цієї
дитини виріс один з найвидатніших прем'єр-міністрів Великої
Британії Джордж Лойд. Сьогодні багато матерів носить дітей у
своїй утробі, вирішуючи прийняти цю дитину чи зробити аборт.
Потрібна відвага на жертву, адже виховання дитини потребує
великих жертв від батьків. Але подумайте, можливо, зараз у
своєму лоні ви також носите майбутніх Президентів, прем'єрміністрів, великих церковних і громадських діячів України.

КАТИХИЗМОВІ ПРАВДИ
....продовження з попереднього вісника...
Божі чесноти
1. Віра
2. Надія
3. Любов
Моральні чесноти
1. Мудрість
2. Справедливість
3. Мужність
4. Здержливість
Головні добрі діла
1. Молитва
2. Піст
3. Милостиня
Сім діл милосердя для душі
1. Грішника навернути
2. Невіжу навчити
3. У сумніві порадити
4. Сумного потішити
5. Кривду терпеливо зносити
6. Образу з серця прощати
7. За живих і померлих молитися
Сім діл милосердя для тіла
1. Голодного нагодувати
2. Спрагненого напоїти
3. Нагого зодягнути
4. Подорожнього в дім прийняти
5. Недужому послужити
6. В’язня відвідати
7. Померлого похоронити
Сім дарів Святого Духа
1. Мудрість
2. Розум
3. Рада
4. Кріпость
5. Знання
6. Побожність
7. Страх Божий (див. Ісая 11,2)
Дев’ять плодів Святого Духа
1. Любов
2. Радість
3. Мир
4. Терпеливість
5. Добротливість
6. Милосердя
7. Віра
8. Лагідність
9. Поміркованість (див. Гл. 5,22-23)

