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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя - 18-а по Зісланні Святого Духа, 30-го Вересня, 2018 р.
Св. мчц. Софії і трьох її дочок, Віри, Надії, Любови.
Глас 1: Апостол: 2 до Коринтян 9:6 - 11. / Євангеліє: Лука 5:1 – 11.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку – (Подяка Богові за всіх доброчинців присутніх на
хрестинах Павла Танчак , зам. Родина Танчак) - укр. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Покійного  Павла Попович, зам. Родина Попович.
Понеділок, 1-го Жовтня, 2018. Прп. Євменія, єп. Гортинського, чудотворця.
– Боже Благословення для Павла та Марка Попович,
зам. Наталія Попович.
Вівторок, 2-го Жовтня, 2018. Свв. мчч. Трофима, Савватія й Доримедонта.
- Священичі Дні - Союзівка
Середа, 3-го Жовтня, 2018. Свв. мчч. і ісп. – великого князя Михаїла і

боярина його Теодора, чернігівських чудотворців. Св. влкмч. Євстратія і тих, що з ним.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для Святослава Балабан
та всієї Родини, зам. Марія Балабан.
8:00-год. вечора – Вервиця, Молитви та Молебень до Преч. Діви
Марії, Прославленої у «Крехівській Чудотворній Іконі »
Четвер, 4-го Жовтня, 2018. Віддання празника Воздвиження.
Св. ап. Кодрата, що в Магнисії.

9:00 год. ранку –  Володимир Федун, зам. Богдан Федун.

П`ятниця, 5-го Жовтня, 2018 р. Св. свщмч. Фоки, єп. Синопійського.
9:00 год. ранку – Боже Благословення з нагоди 75 -ти ліття уродин
для Славоміра Саміло, зам. Родина Саміло
8:15 год. вечора до 10:15 вечора – Молебень,Вечірні чування,
розважання, молитви та Вервиця. (зам. Матері в Молитві) – на
Українській мові.

Субота, 6-го Жовтня, 2018 р. Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і
Хрестителя Господнього Йоана.

8:00 год. ранку –  Ірина Стишин, зам. Родина Стишин
8:00 год. вечора – Вервиця
Неділя - 19-а по Зісланні Святого Духа, 7-го Жовтня, 2018 р.

Св.

первомчц. й рівноап. Теклі.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:00 год. ранку – Благословення для Вільяма та Елейн Елук з

нагоди 50 –ї річниці Подружнього життя.
10:15 год. ранку – Боже Благословення для Володимира Москалюк
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та всієї Родини, зам. Родина Москалюк) - 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 5- го
жовтня 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 (7 – го жовтня 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.
Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Притчі
з
св.
Євангелія
Недільна Пожертва, 23 вересня, 2018 р.
Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
Івана 8:31-32
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне будете, і пізнаєте правду
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $145, Тетрапод: $5, Кава: $80, Додаток: $15,

Місячна пожертва на іпотеку - $550, Недільна пожертва – $766, Разом - $1,561.00.

Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулої неділі 23 – го вересня 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 вересні та жовтні
2018 р. наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На многая і благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. Прошу пригадати, що з 1-го по 3-го жовтня 2018 p. о. М. Попович
буде відсутній у зв`язку з священичими реколекціями на Союзівці.
При необхідності дзвонити до парафіяльного уряду.
2. Місяць Жовтень - це місяць Вервиці. Під час жовтня щодня о 8-ій
год. вечора ми будемо молитися Вервицю або Молитви на Чотках
у нашому храмі, щоб наближатися до Бога та зростати в
духовному житті. Заохочуємо усіх приєднуватися до молитви, щоб
бути як одна родина в Христі Ісусі. Якщо у вас не має можливості
прийти до Церкви певного дня, тоді приєднуйтесь до молитви на
вервиці у ваших домівках щодня о 8-ій год. вечора. Дякуємо.
3. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, та з капустою
вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої
Церкви.
4. Шановні парохіяни: якщо хтось з вас бажає замовити вічне
світло на тиждень , будь-ласка звертайтесь до о. Миколи або
дзвоніть до парохіяльного уряду для узгодження дати.
5. Майбутні події: Прибирання церкви: Наступна добровільна
збірка відбудеться 21 жовтня 2018 р.Б.
6. Вітаємо п. Петра Шулятицького, який нещодавно став
парафіянином нашого храму.
7. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. п. Мартіну Сміт, який цього тижня виконав необхідну працю у
парафіяльному центрі та в нашому парафіяльному будинку.
б. п. Андрій Фостаковський, який виконав необхідну працю у
парафіяльному центрі минулого тижня.
в. всім парафіянам, які прилучилися до другої добровільної збірки в
неділю 16 – го вересня (на прибирання церкви). Всього було зібрано
$245.00.
ґ. п. Томасу Лараї, який виконав необхідну працю для потреб
нашого парафіального життя минулого тиждня.
г. панству Саміло, які протягом останніх місяців купляють квіти для
прикрашення нашого храму а також приходять і викидають посохлі
квіти в церкві та прибирають а також дбають, щоб завжди були
запальнечки для свічок у храмі. Нехай Бог поблагословить усіх
волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
8. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
50.00 дол. від родини, будь ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
9. До вашого відома: Ми обновляємо наш емайл, якщо хтось з
вас бажає отримувати церковний вісник по електронній почті,
тоді подайте нам вашу почтову скриньку.

Пояснення притчі про сіяча
"Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про
Царство, але не розуміє, приходить лукавий, і краде посіяне в
серці його; це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на
кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово, і з радістю зараз
приймає його; але кореня в ньому нема, тому він непостійний;
коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз
спокушується. А між терен посіяне, це той, хто слухає слово, але
клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно
зостається без плоду. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає
слово й його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз,
другий у шістдесят, а той утридцятеро." (Матвія 13:18-23)
Притча про зерно гірчиці
"Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і
посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з увсього насіння, але, коли
виросте, більше воно за зілля, і стає деревом, так що птаство
небесне злітається, і кублиться в віттях його." (Матвія 13:31-32)
Притча про закваску
"Царство Небесне подібне до розчини, що її бере жінка, і кладе на
три мірі муки, аж поки все вкисне." (Матвія 13:33)
Притча про скарб і перлину
"Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що
людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що
має, продає та купує те поле. Подібне ще Царство Небесне до того
купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну
перлину, то йде, і все продає, що має, і купує її." (Матвія 13:44-46)
Притча про невід
"Подібне ще Царство Небесне до невода, у море закиненого, що
зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його, і,
сівши, вибирають до посуду добре, непотріб же геть викидають. Так
буде й наприкінці віку: Анголи повиходять, і вилучать злих з-поміж
праведних, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт
зубів!" (Матвія 13:47-50)
Притча про робітників у винограднику
"Бо Царство Небесне подібне одному господареві, що вдосвіта
вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із
робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А
вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли
без праці на ринку, та й каже до них: Ідіть і ви до мого виноградника,
і що буде належати, дам вам. Вони ж відійшли. І вийшов він знов о
годині десь шостій й дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло
години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже
до них: Чого тут стоїте цілий день безробітні? Вони кажуть до нього:
Бо ніхто не найняв нас. Відказує їм: Ідіть і ви в виноградник. Коли ж
вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан
виноградника: Поклич робітників, і дай їм заплату, почавши з
останніх до перших. І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли
по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть
більше. Та й вони по динару взяли. А взявши, вони почали нарікати
на господаря, кажучи: Ці останні годину одну працювали, а ти
прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту... А він
відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я, друже, тебе, хіба не
за динарія згодився зо мною? 14 Візьми ти своє та й іди. Але я хочу
дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зо своїм,
що я хочу, зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий?
Отак будуть останні першими, а перші останніми!" (Матвія 20:1-16)

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
кароокого хлопчика. Всю свою нерозтрачену любов жінка
Про відпусти ...продовження з попереднього вісника.....
віддавала дитині, намагалася дати сину все найкраще і іграшки, і
Як повні, так і часткові відпусти можуть бути уділені певним
одяг, і ласощі. Коли Андрійку виповнилося два рочки, лікарі
особам або бути достосовані до певних місць чи певних
виставили йому фатальний діагноз – лейкоз. У розпачі Марина
предметів. Відпусти надаються певним особам як особлива
заламувала руки, їздила до екстрасенсів, цілителів, медичних
перевага або як добродійство. Ще раніше Папи часто уділяли
світил. Але дитині ставало все гірше і гірше… Марина дивилася
повні відпусти in articulo mortis через своїх легатів (представників)
на бліде личко Андрійка, який лежав на лікарняному ліжку і
особливо таким, котрі для Церкви добре прислужилися. Проте
захлиналася від сліз. Лікарі сказали готуватися до найгіршого,
відпуст може бути уділений також більшій кількості осіб,
нема надії, що дитина доживе до ранку. Марина стала на коліна і
наприклад братствам, монашим чинам, побожним
благала Божу Матір, щоб вона залишила їй сина. Скільки часу
згромадженнями. Відпусти, надані братствам, у новіших часах
Марина молилася, вона не пам’ятає. Після безкінечних молитв,
Свята Конґреґація дослідила, зібрала і визнала за автентичні.
жінці з’явився образ Божої Матері, яка сказала: “Твій син житиме,
Місцеві відпусти — це такі, які можемо отримати лише в певному
але щоб ти ніколи не пожалкувала про це”. “Ніколи не пожалкую”,
виразно окресленому місці. До них належать всі відпусти, надані
- прошепотіла шокована жінка. Після цього Марина заснула. Коли
святим місцям, церквам і каплицям, які мусимо відвідати, якщо
прокинулася, побачила Андрійка, який сидів у ліжку і просив їсти.
бажаємо отримати відпуст. Нарешті, є ще відпусти т. зв.
З кожним днем дитині ставало краще. Лікарі були здивовані
апостольські, які поєднані з певними освяченими предметами:
чудодійним одужанням хлопчика і невдовзі його виписали додому.
хрестиками, медаликами, вервичками тощо. Ці відпусти також
Андрій ріс дуже капризною і вередливою дитиною. Коли пішов до
можуть бути повними і частковими. Вірні доступають цих
школи, вчителі почали скаржитися, що хлопчик краде речі своїх
відпустів, відмовляючи певні молитви, довершуючи певні добрі
друзів. Любляча мати не повірила, вважаючи, що це наклепи на
діла і носячи при собі певні освячені предмети. Такі відпусти
дитину і перевела Андрійка до іншої школи. Проте в іншій школі
надавали Папи: Інокентій XI, Олександр VIII, Інокентій XII,
проблеми не припинилися, хлопчик не хотів вчитися, грубіянив
Климентій XI, Венедикт XIII і нарешті Венедикт XIV, за наказом
вчителям, продовжував красти. Після восьмого класу він пішов
якого вони були складені і від числа 15 січня 1743 р. Б. оголошені.
вчитися до ПТУ, де зв’язався із сумнівною компанією, пропадав
Для посвячення цих предметів немає спеціально приписаної
ночами. Не раз заплакана Марина сиділа біля телефону, чекаючи
формули, досить знаку св. хреста, можна ще додати покроплення
від сина дзвінка. Ні умовляння, ні покарання не допомагали
свяченою водою. Втім, добре послуговуватися при цьому
врозумити Андрія. З часом син почав підіймати руку на матір.
формулою, вміщеною у требнику. Відпусти мають значення лише
А одного вечора до квартири прийшли міліціонери, і повідомили,
для тих осіб, для котрих предмети були посвячені або котрі їх тут
що Андрія підозрюють у скоєнні вбивства. У матері підкосилися
же вперше отримали. Відпусти втрачаються, якщо такі предмети
коліна і її знову охопив розпач. Прийшовши на побачення до сина
будуть комусь подаровані, продані, залишені в спадок або
у СІЗО, вона зустріла ворожий погляд і запитання:”Чому
позичені з метою отримання відпусту. Той, хто дав для освячення
прийшла? Я не каюсь, той хлопець отримав по заслузі. А твої
більше таких предметів, не може при їх роздаванні жадати
сльози мені набридли вже вдома”. В міліцейських коридорах
повернення їх ціни. Не слід посвячувати образи з паперу або
Марина зустріла жінку у чорній хустині, яка побачивши Марину,
подібного слабкого матеріалу, хрести і фігурки із заліза, цинку,
заголосила: “ Як ти виховувала свого сина? За що він вбив мою
олова або з якогось іншого слабкого матеріалу. Відпуст за хрести
дитину?” Зіщулившись, Марина вийшла із установи і рішуче
прирівнюється до образу Розп'ятого, тож відпуст не втрачається,
направилася до церкви. Всю службу вона простояла на колінах.
якщо б хтось переніс цей образ на інший хрест. Ці предмети є
Після чого вернулася якась дивна і сказала мені:”Ти знаєш суду
посередниками благодаті відпустів, як наприклад вода, миро і
над моїм сином не буде”. Я ще тоді подумала, що вона
єлей є посередниками благодаті Св. Тайн. Проте хай хтось не
збожеволіла з горя. Але вона знала, що говорила, десь за
вважає, що саме носіння або вживання таких предметів є
тиждень до судового засідання, Андрія насмерть збила машина.
достатнім для отримання відпусту, що вони є певного роду
“Якби я тоді не вимолила у Господа змінити долю, то чиста душа
талісманом або механічними провідниками благодаті. Як
мого синочка була б в раю. А так моя сліпа материнська любов
побачимо далі, при цьому мається на увазі покаянна поведінка і
назавжди загубила душу рідної дитини” – із гіркотою в голосі
побожне життя.
говорила Марина.
Чи варто змінювати долю?
Про щире бажання виправити своє життя
Долю змінити можна, а чи потрібно втручатися в те, що
"Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі!" Колосян 3:2
заплановано на небесах? – так розпочала свою розповідь сива
А як сумно і гірко споглядати, як вона неподобно поводиться, як
літня жінка, яка виявилася випадковою попутницею в міжміському
вона не виконує того, до чого її покликано! Як-то шкідливо
автобусі. – Я розповім вам випадок, який трапився із моєю
занедбувати обов’язки свого звання, а схиляти своє серце до
знайомою і повністю змінив мій погляд на життя. Моя знайома,
того, що нам не вільно! Пам’ятай про свою постанову, яку ти
назвемо її Мариною, була дуже вродливою і доброю жінкою.
зробив, і постав собі перед очима образ Розп’ятого. Коли глянеш
Займала престижну посаду на виробництві і мала неабиякий успіх
на життя Ісуса Христа, маєш багато чого стидатися; що ти ще не
у чоловіків. Але роки йшли, їй було вже за тридцять, всі подруги
постарався про те, аби стати подібним до Нього, хоч вже давно
мали свої сім’ї. Ніхто із численних обожнювачів Марини не
вступив на Божу дорогу. Чернець який щиро і побожно роздумує
поспішав із пропозицією руки та серця. Тоді жінка вирішила
над найсвятішим життям і муками Господніми, знайде в них
народити дитину, як говориться “для себе”. Переступивши через
доволі всього, що для нього пожиточне і конечне, і не потребує
всі людські пересуди і косі погляди, Марина народила гарненького

шукати чогось кращого поза Ісусом. О, коли б Ісус розіп’ятий
увійшов у наше серце, як скоро і наскільки ми стали б ученішими!
Ревний чернець все радо зносить і приймає, що йому кажуть. А
недбалий і лінивий – терпить прикрість за прикрістю, і з усіх боків
щось тисне його: бо в серці немає втіхи, а шукати її в світі йому не
вільно. Чернець, який не живе за правилом, виставляє себе на
тяжкий упадок. Хто шукає більшої свободи і вигоди, той буде
постійно в скрутному становищі, бо ні перша, ні друга річ не
догодить йому. А що роблять інші ченці, які підлягають гострим
монастирським правилам? Вони рідко виходять з дому, живуть
самотньо, нужденно їдять, ходять у грубій одежині, багато
працюють, мало говорять, пізно лягають спати, встають удосвіта,
довго моляться, часто щось читають і в кожній речі дотримуються
правил. Глянь на картузіян, цистерсів, на ченців і черниць різних
уставів, як вони щоночі встають і співають псалми Господові. І
тому було б ганьбою для тебе, якщо б ти мав лінуватися до цієї
святої справи, коли такий великий чернечий хор став хвалити
Бога. О, якби-то не треба було нічого іншого робити, як тільки всім
серцем і устами хвалити Господа, Бога нашого! О, якби ти ніколи
не потребував ані їсти, ані пити, ані спати, а міг безупинно
віддаватися лише духовним справам! Тоді був би ти далеко
щасливіший, ніж тепер, коли з якої-небудь потреби мусиш
служити тілу. Якби не було тих конечних потреб, а тільки духовна
пожива для душі, якої ми, на жаль, досить рідко коли шукаємо.
Коли людина дійшла до того, що вже ні в якому створінні не шукає
для себе втіхи, тоді допіру вона починає мати сердечне
уподобання в Бозі: тоді вже вона буде вдоволена всім, що
випаде. Тоді вона не буде ані тішитись чимось великим, ані над
малим сумувати, але цілком буде уповати на Бога, який є для неї
всім у кожній речі: для неї по правді ніщо не гине і не вмирає, бо
все живе для Нього і жваво слухає в мить Його святої волі.
Завжди пам’ятай про кінець та про те, що змарнований час вже не
вернеться ніколи. Без запопадливості та пильності ніколи не
набудеш чеснот. Як почнеш холонути до них, будеш зле
почуватися. Але якщо щиро старатимешся, знайдеш святий
спокій і почуєш, як-то праця стає щораз легша, завдячуй ласці
Божій і твоєму замилуванню в чесноті. Чоловік, охочий і пильний,
до кожного діла готовий. Набагато важче чинити, опір хибам і
пристрастям, аніж упрівати від тяжкої фізичної праці. Хто не
вистерігається дрібних хиб, помалу впаде в великі.
Завжди будеш тішитись ввечері, якщо день із користю
перебудеш. Пильнуй себе, заохочуй до праведності, упоминай; і
хай діється з іншими, що хоче, а ти не опускайся. Наскільки
поступиш уперед, настільки сам себе присилуєш.. (Уривок з книги
«Наслідування Христа» Тома Кемпійський)
Як уникати дороги у пекло?
"Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало
таких, що знаходять її!" Матвія 7:14
Чини так, як чинять розважні люди, коли доводиться їм йти важкою
дорогою, що в’ється над безоднею. Щоб не впасти у глибоку прірву,
вони намагаються не триматися самого краю, де один необережний
крок може бути смертельним. Вони простують по протилежній
стороні дороги, відсуваючись якнайдалі від провалля. Чини і ти так,
прямуючи чудесною і шляхетною дорогою християнського і
побожного життя. Обери собі у духівники якогось побожного і
досвідченого священика, дотримуйся постійності у житті. В
залежності від потреб своєї душі та зовнішніх обставин, у яких ти

опинишся, можна впроваджувати визначені, корисні й вже
випробувані вправи побожності. З-поміж них я хочу порадити тобі
ті, які кожен легко може практикувати. Починай і закінчуй кожний
день щирою і сердечною молитвою. Додай до цього зранку невелике
розважання, а ввечері коротке, але уважне читання Святої Євангелії
або книжки Томи Кемпійського "Наслідування Христа", або іншої,
що більш відповідає твоїм смакам. Після читання на хвилину
заглибся у себе. Зранку вчини добру постанову на цілий день, а
ввечері – на ніч з думкою про смерть і вічність. Привчи себе до того,
щоб хреститися щоразу, коли виходиш зі свого будинку або
повертаєшся додому. Це дуже проста практика, вона неабияк дуже
допомагає освяченню. Та остерігайся хреститися недбало, бездумно
і машинально, як це робить багато людей. Це слід чинити з повагою і
релігійним почуттям. Намагайся, наскільки дозволяють тобі
обов’язки твого стану, щоденно брати участь у Службі Божій.
Якщо це можливо - у ранішній Службі, щоби щодня отримувати
благословення Спасителя й віддячувати Йому з пошаною й
поклонінням у Найсвятіших Тайнах. Коли ж не маєш змоги це
вчинити, то не занедбуй принаймні щоденного адорування
Найсвятіших Тайн, відвідуючи по дорозі якусь церкву, або хоч в серці
поклонися Євхаристійному Ісусу, проходячи біля храму. Не забувай
також щоденно відправляти зі справжнім синівським почуттям
якесь набожество до Пресвятої Діви Марії, Божої Матері й
Матері усіх вірних, виявляючи Їй пошану і любов. Палке
набожество до Пресвятої Богородиці поряд з набожеством до
Найсвятіших Тайн є непомильною запорукою спасіння. Досвід
багатьох століть доводить, що Ісус Христос щедро обдаровує
надприродними благодатями як за життя, так і в годину смерті всіх
тих, хто любить Пресвяту Діву Марію й прибігає під Її опіку. Носи на
собі святий параман, медальйончик або вервицю. Добрим і
святим звичаєм є часта Свята Сповідь й Святе Причастя. Це
найбільш дієвий засіб, даний Божим Милосердям усім тим, хто
прагне спасти й освятити свої душі, уникнути тяжких падінь,
зростати у любові й вправлятися в християнських чеснотах. Тут
неможливо встановити якесь правило. Але можна сміло сказати, що
люди доброї волі, тобто ті, що щиро прагнуть уникати злого, служити
Богові і любити усім серцем, стають кращими, чим частіше
приступають до Таїнства Сповіді й Святого Причастя. Катехизм
Тридентського Собору вчить, що кожен християнин повинен не
менше, ніж раз на місяць приступати до Таїнства Сповіді. І,
нарешті, твердо постановити перемагати дві, три найбільші свої
вади, які ти у собі зауважив, або на які вказав тобі духівник. Вони
становлять найслабшу сторону твоєї душі, куди при кожній нагоді
буде настирливо вдаряти її пекельний неприятель, щоб згубити її. Як
вогню уникай поганого товариства, поганих книжок і преси
(напр. поганих радіо-телевізійних програм). Думаю, що ти
розумієш, любий читачу, що усі мої поради не обов’язкові. Але ще
раз повторюю, якщо ти ступиш на шлях шляхетного і ревного
вправляння у чеснотах і будеш цього регулярно дотримуватись, то,
напевно, забезпечиш своє спасіння і тим самим уникнеш вічної кари
прокляття. З наведених вище вказівок намагайся використати у
своєму життя принаймі деякі, чини якомога досконаліше. Але заради
любові твоєї душі, заради Спасителя, який пролив за неї усю Свою
Кров, закликаю тебе: "Не соромся Святої Євангелії і будь
добрим християнином".
Часто пригадуй пекло, вічні муки, жахливий поглинаючий вогонь і вір,
що потрапиш на Небо, бо найкращим місіонером Неба є пекло.
(Матеріал статті взято з книги "Пекло" о.Л.Г. де Сегюр. Регілійне
видавництво "Добра книжка". м. Львів)

