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No. 12/17CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИКMarch 19,2017 /Березень 19,2017
9:00 год. ранку–Боже Благословення для о. Миколи Попович та його
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Родини, зам. Родина Стишин)–анг. мовою.
Неділя 3-а Великого посту, Хрестопоклонна, 19-го Березня, 2017 10:15год. ранку –Служба Божа за всіх парафіян - укр. мовою.
р. Свв. сорок двох мчч., що в Аморії.

Увага: Літургія св. Василія Великого.

4:00 вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах

СВЯТІ ТАЇНСТВА:Хрещення і Миропомазання: уділяється за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бутипрактикуючими
9:00 год. ранку –(Анастасія Олешко, зам. Глорія Толопка)–анг.
католиками.
мовою.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
10:15год. ранку – Служба Божа за всіх парафіян - укр. мовою.
Вінчання:зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
(Боже Благословення для Руслана Середнього та його Родини,
передподружні науки.
Школа Українознавства:проводить заняття кожної суботи(9:00-1:30).
зам. Надія Чорномидза)
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме –За Боже
Уроки українських танців для дітей віком (5-9 р.) проводяться у суботу з 1:30
Благословення для Христини, зам. Родина.
– 3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 год. Вчителі – п.
4:00 вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах.
Григорій Момот та п. Христина Момот.
Понеділок,20-го Березня, 2017.Свв. свщмчч., єпископів Херсонських: Василія, Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
Єфрема, Капитона Євгенія, Етерія й ін.
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
9:00 год. ранку –Боже Благословення для Галини Саміло,
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
зам. Родина Саміло
будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
10:00 год. ранку –Акафіст до Страстей Христових
“Матері в Молитві”:наступна молитовна зустріч відбудеться 7- го
7:00 год. вечора –Боже Благословення для Марії Балабан з її
Квітня2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Родиною таМихайла Сорич та з його Родиною. Зам. Родина Балабан Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о
Вівторок, 21-го Березня, 2017.Прп. і ісп. Теофілакта, єп. Нікомидійського. 8 годині вечора на анг. мові.
6:00 год. вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
– 2:00 год).
8:00 год. вечора – Біблійні студії (анг. мовою)
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
Середа,22-го Березня, 2017. Свв. сорок мчч., замучених у Севастійськім неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
християнина.
озері.
Служба Божа для дітей і молоді (2 – го квітня2017 р в 12:00 обіда)в першу
9:00 год. ранку – Літургія Напередосвячених Дарів
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12 годині дня для дітей8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою
батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
Четвер,23-го Березня, 2017.Св. мч. Кондрата і тих, що з ним.
12:00 год кожної п’ятниці.
9:00 год. ранку – Нестор Гудзій, зам. Ігор Корецький
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
П`ятниця,24-го Березня, 2017 р.Св. Софронія, патр. Єрусалимського.
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
9:00 год. ранку – Хресна Дорога
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
7:00 год. вечора – Хресна Дорога
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
Суботазаупокійна,25-го Березня,2017 р.Прп. ісп. Теофана
наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
Сигріянського. Св. Григорія Двоєслова, папи Римського.
парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
6:00 год. вечора – Вечірня
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
7:00 год. вечора–Заупокійна Літургія(Сорокоусти4) – на обидвох

Глас6:Апостол:Євреїв 4:14–5:6/ Євангеліє:Марка 8:34–9:1.

мовах

Неділя 4-а Великого посту, Св. Івана Ліственика, 26-го Березня,
2017 р. Перенесення мощів св. Никифора, патр. Царгородського.

Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка Українська Католицька Церква Св. Родини м. Лінденгурст, НЙ 11757
Просимо приносити їх до Церкви від сьогодні 26-го лютого до 10-го
Недільна Пожертва,12березня, 2017р.
квітня. Заздалегідь дякуємо.б. Сестринство Св. Вервиці
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне звертається до Вас дорогі парохіяни, якщо ви маєте можливість
тобі всемеро»(Сирах 35:9-10).
принести одяг, солодощі або матеріальну підтримку, для
Свічки: $215, Тетрапод: $5, Миска рижу: $10, Бідних: $15, Кава: $300,
приготуваня подарунків та відіслати їх до притулку в Україні.
Річна пожертва: $50, Різне: $25, Вареники: $104, Квіти: $50, Пожертва: $15,
Оскільки, наші кошти є обмежені, ми звертаємось до вас
Місячна пожертва на іпотеку - $360.00,
допомогти дітям-сиротам. Нехай Господь винагородить всіх тих
Недільна пожертва – $1,023.00/ Разом - $2,172.00
котрі прилучаться своїми пожертвами, а також молитвами та
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
порадами до цих акцій.
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі12–го березня2017р.
8.Приносимо співчуття п. Ярославі Смолинець та її Родині з
“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,
принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
до священика.

упокоєнням у Бозі її батька  ІванаКалапуз’як в Україні. Вічна йому
пам`ять.

для бідних. При тетраподі знаходиться біла скринька з надписом
“RiceBowl”. Для складення пожертв конверти можна знайти у
вестибюлі та біля тетрапода.6.Дорогі парафіяни:Духовна мандрівка
найбільшими Марійськими святинями та визначними храмами
християнської Європи до Фатіми, Люрду, ітд триватиме від23квітня
до 4травня 2017 року. Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній
духовній подорожі, «Стопами Богородиці» «ЧЕРЕЗ МАРІЮ ДО
ІСУСА»7. Необхідна потреба парохії:а. Панство Варивода

своїми планами, маємо свої переконання, яким би мало бути життя навколо нас,
знаємо, хто й що мав би зробити. Однак не усвідомлюємо, що все, що маємо, –
це дар від Бога. Брати хрест на себе – це прийняти ті обставини, які є в цю мить
нашого життя, і жити в них за Божими законами. Брати хрест – це також
приймати себе таким, яким я є в цю мить мого життя. Коли ми це приймемо –
зразу прийде радість і настане мир, бо ми приймемо Бога, який стоїть за тим.

9. Умісяці березні проводяться особлива збірка під назвою
―Церква в потребі, кошти з якої будуть передані для
підтримки Церкви в Україні, на Святій Землі та на інші
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці Березні2017 р.наші найкращі потреби в Церкві. У притворі нашої Церкви знаходяться
вітання та нехай Господь благословляє всіх вас! “На Многая і Благая літа!”
особливі конверти для цієї збірки. Заздалегідь дякуємо.
---------------------------------------------------------------------------------------10.Українська Суботня Школа при нашій парафії організовує
Новини нашої парафії:
святкову програму 19-го березня 2015 р. Під назвою «Прийди
1.Пасхальна пожертва на квіти: Просимо вас про пожертву на весно красна» о 12:-ій год. по обіді. Більша інформація прилучена
пасхальні квіти до Квітної неділі, щоб ми мали можливість
до нашого вісника.11. Ми знову робитимемо вареники з сиром
завчасно прикрасити квітами Господній Гроб та Пасхальні
та з картоплею у середу, 22 березня, 2017, починаючи о 6:00
год. вечора. Просимо всіх парафіян до співпраці.12. п. Роман
Літургії (16 квітня ц. р.)
2.Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, з капустою та з Васьківорганізовує навчальний курс «Розмальовування
сиром вартістю $6.00 за порцію, а також голубці (з грибами - пачка Писанки» в Неділю 26-го березня2017р. починаючи з 1:00 год. по
обіді. Цей курс надасть вам можливість мати особисто
6.00 дол.). Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
прикрашену писанку у ваших кошиках. Більша інформація
3. Запам`ятайте:а. Збірка в місяці березні:Прибирання
церкви:Наступна добровільна збірка відбудетьсясьогодні 19-го прилучина до нашого вісника.
До вашої уваги: Євр. 4, 14 – 5, 6. «Приступім, отже, з довір’ям до престолу
березня.б. Дорогі Парафіяни: На річний « Рибний обід»
благодаті, щоб отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч»
запрошуємо усіх 2 - го квітня 2017 р. у п’яту неділю посту.
Часто в різноманітних обставинах та ситуаціях ми бачимо свою людську
Додаткова інформація прилучина до нашого вісника.
обмеженість, чуємо свою слабкість, свою безпомічність щось зробити, на щось
в. Дорогі парафіяни, щобзапросити священика для сповіді та
вплинути. Навіть на свої вади і гріхи нам не завжди легко впливати. Часто
для Місії, нам потрібні кошти ,щоб пожертвувати для тієї
працюємо над собою днями, місяцями, а то й роками і не можемо дати ради
установи до якої він належить (Нпр. Монастир, Семінарія, ітд), а самі собі, і це правда. Якщо ми могли б самі собі дати раду, то не потрібен був
би прихід Ісуса Христа, Його смерть і воскресення. Важливо повсякчас собі
також під час посту проводиться збірка для Бідних в Україні та
усвідомлювати, що Господня благодать нам конечно потрібна для спасення. Ми
Миска Рижу. І тому 2- го квітня 2017 р.Б. відбудеться
самі по собі не можемо дати собі ради і завжди маємо шукати й уповати на Бога,
добровільна друга збірка пожертв після всіх Служб Божих.
шукати Його помочі, шукати Його сприяння. Тож коли в нас закінчуються
Пожертвувані кошти будуть використані для вище згаданих
спроможності, сили, можливості, якщо не можемо знаходити цього всього в собі,
завжди просімо про Божу благодать. І так як Господь допомагав, підтримував
цілей.
4.Висловлюємо нашу щиру подяку:Анонімному парафіянину, і укріпляв усіх, хто звертавсь до Нього, і нам так само допоможе,
підтримає, укріпить і спасе.Мр. 8, 34 – 9, 1. «Коли хтось хоче йти за мною,
який продовжив свою працю, відремонтував та привів до порядку
хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за
все необхідне у нашому парафіяльному центрі. Нехай Бог
мною».
Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і винагородить
Взяти Хрест Господній – значить прийняти обставини свого життя такими, якими
сторицею.5. При нашому храмі проходить добровільна пожертва
вони є. Нам завжди важко їх прийняти, завжди щось не так. Ми носимося зі

відповідаючі за програму «Допомогти бідним та потребуючим» при
нашій парафії закликають всіх нас приєднатися і зібрати необхідні
кошти до Паски, для потребуючих нашої парафії. Наступні
продукти можна приносити до цієї акції: продукти добре закриті в
сроці дійсності продукції, різні соки, кава, чай, макарон, ітд,

Третя СторінкаУкраїнська Католицька Церква Св. Родини
Новини з інших Парафій та Єпархії:

Ми почитаємо Хрест Господній, виставляємо його для поклоніння і співаємо:
«Хресту Твоєму поклоняємось, Владико!» Віддаємо честь і шану Хрестові, бо на
Хресті відбулося наше спасення. Знаємо, що екзорцист завжди має зі собою
хрест, щоб нагадати дияволові, що він уже переможений і не має ніякої сили над
людиною. Через якийсь обман він, можливо, заволодів особою, як і через обман
диявол спокушає нас, але він ніколи не має над нами сили. Частіше
вдивляймося в Хрест, споглядаймо Хрест, поклоняймося Хрестові,
цілуймо Хрест, бо це місце нашого спасення! Хрест – це місце і гарантія
нашої свободи в Ісусі Христі! -Преосв. Венедикт, єпископ Львівський

м. Ліненгурст, НЙ 11757

Семінарія Св. Василія в Стемфорді проводить курс дяківського
співу під назвою Відправи Страсного тижня, яке відбудеться 24
– 26 березня. Більша інформація прилучина до вісника.

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

Три основні групи гріхів:
Згрішив проти Бога:
• Не молився Богові зранку, ввечері, до і після їжі.
• Під час молитви відволікався думками про сторонні речі.
• Хрестився неуважно, нечітко, без страху.
• Лінувався ходити до церкви.
• Сміявся та розмовляв у церкві, ходив по церкві з шумом.
• Промовляв ім’я Боже без благоговіння, жартома.
• Божився. Нарікав на Бога за своє життя, хвороби, неміч, долю.
• Соромився перед іншими своєї віри та хресного знамення.
• Відвідував будь-які видовища під час богослужіння.
• Порушував пости та інші постанови церкви.
• Вірив у сни, ворожіння та інші забобони.
• Згрішив тим, що відступив від вчення православної віри,
безвір’ям чи бадужістю до віри.
• Не дякував Богові по закінченню роботи.
• Свідомо замовчував гріхи на сповіді.
Згрішив проти ближнього:
• Не шанував батьків і не приділяв належної уваги їм.
• Образив їх грубощами, супереченням, піднімав руку на них.
• Це ж чинив стосовно духовенства, начальників, старших.
• Перебував у гніві, був сердитим, роздратованим.
• Лаявся, вживав погані слова.
• Образив ближнього чи недруга у сварці, вдарив когось у бійці.
• Сміявся з бідних, калік, старих.
• Перебував у злобі, ненависті до оточуючих.
• Не просив пробачення у тих, кого образив.
• Не вибачав тим, хто мене образив.
• Залишив нужденну людину без допомоги, коли міг допомогти,
навіть коли мене просили.
• Не прагнув бути привітним однаково з усіма.
• Був жорстокий з тваринами.
• Брав чужі речі, не питаючи, не повернув узяті тимчасово речі.
• Впертий і завжди наполягаю на своєму.
• Намагався помститися тим, хто мене образив.
• Говорив неправду.
• Зводив плітки, висміюючи чужі недоліки.
Згрішив проти самого себе:
• Був гоноровим, прагнув похвали й слави.
• Не терплю, коли до мене несправедливі.
• Гордий. Хвалюся своїми здібностями, походженням, речами,
прикрасами.
• Вважаю себе достойним перед Богом.
• Перебільшено піклуюся про свою зовнішність.
• Згрішив думкою, поглядом, дією проти 7-ої заповіді (блуд,
перелюб).
• Заздрив іншим. Не виконував своїх обов’язків. Був лінивим,
нетерплячим.
• Був недбайливим у вивченні Св. Писання і духовної літератури.
• Був нестриманим у думках, почуттях, словах, їжі, питві. Напився.
Любов - велика таємниця

Треба повернути любові її правдиве місце, її правдиві виміри.
Правдиве і єдине місце любові - це серце людини і серце історії
світу. Любов - це сила, це суттєва енергія, без якої людина і світ
не могли б гармонійно розвиватись і досягнути щастя. Правдиві її
виміри - безконечні. Любов перевищує любов. Вона приходить з
одного світу й летить і інший світ. Для віруючих любов приходить
від Бога й повертається до Бога. Бог є Любов.У цій величній
Пригоді подружжя й родина є центром. Це любов, що стає тілом і
оживляє життя, як колись Бог - Любов прийняв образ людини і
сам став тілом, щоб дати нам Життя.Найбільшим бажанням у
серці людини, кожної людини, значно більшим, ніж бажання жити,
є бажання любити і бути любленою. Це - правдивий голод
людини, її правдива спрага.Людина створена любо"ю і для
любові. Ніхто не може жити, якщо перед тим не був коханий.
Життя - це ріка, а не джерело!Якщо ти хочеш жити, не бережи
свого життя для себе: воно має пестити інші береги, зрошувати
інші землі. Біжи до джерела.Вмерти - це не перестати жити, а
перестати любити.
Слова з дуже гарної книжечки "ЛЮБОВЕ моя НЕЗНАНА"
Я знаю:
якщо люди вмирають мільйонами з голоду, а в той же час інші через переїдання, це тому, що ми не вміли поділити зерна, щоб
спекти хліб для наших братів.
Я знаю:
коли стільки юнаків вдаються до насильства, щоб силою взяти те,
чого не мали, це стається тому, що вони народилися з бруду, з
випадкових обіймів або від батьків - дітей, які хотіли спочатку авто
й песика, а потім - дитину для забави.
Я знаю:
якщо деякі люди не бачать нічого, хіба тільки чорні й німі знаки на
сторінках книжок, це тому, що інші зберігають знання для себе як
свою власність.
Я знаю:
що, якщо земля є власністю й джерелом багатства для одних, а
для більшості - місцем праці й страждання, це тому, що люди
забули, що земля належить всім, а не тільки сильнішим.
Я знаю:
що деякі люди - ніде правди діти - є багатші на розум, на
здоров"я, на відвагу, ніж інші, а таки це багатство є боргом щодо
тих, що його не мають. Але знаю також, що часто цей борг
зростає і не сплачується.
Я знаю:
якщо мільйони людей живуть і не можуть вільно брати участі і
організації світу, це тому, що інші вважають, що вони народилися
властителями, яким потрібні раби, щоб реалізувати їхні амбіції.
Я знаю:
що тисячі в"язнів і полонених вмирають у концтаборах або
стогнуть під тортурами, бо деякі люди присвоюють собі право
поволі вбивати тіло, щоб померла душа.
Я знаю також і дивуюся, що скрізь є люди, які відважно підносять
голови й ще відважніше кидають свої скривавлені тіла у битви за
справедливість і мир; але знаю також, що тіло, яке бореться без
серця, не може перемогти, тому що битви без любові - це марні
битви, кров, що вони проливають, призводить до іншої крові.
Я знаю...
Я знаю багато інших речей.

Запам`ятати:а)Якби нота казала: одна нота не творить музику,
... не було б симфоній.
Якби слово казало: одне слово не може наповнити сторінку,
... не було б книжок.
Якби цегла казала: одна цегла не може збудувати стіну,
... не було б будинків.
Якби крапля води казала: одна крапля води не творить ріку,
... не було б океанів.
Якби зерно пшениці казало: одне зерно пшениці не засіє поле,
... не було б жнив та хліба.
Якби людина казала: один жест любові не врятує людство,
... наколи б не було справедливості і миру, гідності і щастя на
землі.
б)-Що можу я - скажеш ти.
Кажу тобі: "Люби ділом і правдою"(1Йо.3,17-18), бо тільки любов
може перемогти страждання. Сила любові, що ти вкладаєш у світ,
дає нову кров обезкровленому тілу людства, навіть якщо ти не
помічаєш цього.
- Але інші - знову скажеш ти.-Я кажу тобі: "Вони також мають
любити".-А якщо вони ухиляються - думаєш ти.
- Люби ще більше; інші, що довкола тебе, також почнуть любити.
Вони, як і ти, чекають, щоб хтось коло них поклав першу цеглину.
Вони покладуть свою слідом за тобою, бо хто любить, веде до
любові.
в)Як симфонія потребує кожної ноти,
як книжки потребують кожного слова,
як будинки потребують кожної цегли,
як океани потребують кожної краплі води,
як жнива потребують кожного зерна,
все людство потребує тебе там, де ти є,
єдиного, і отже, незамінного.
Чого ти чекаєш, щоб починати?
г)ЛЮБЛЮ ТЕБЕ... за твою відповідальність. Шкода лиш, що
сьогодні вранці ти надто швидко змовив "Отче наш", постійно
позираючи на годинник... Що вважаєш молитву потрібною лише
тоді, коли треба щось просити.
ЛЮБЛЮ ТЕБЕ... за твою наївність. Шкода лиш, що не відмовив
директору попрацювати в неділю... Що пропустив Літургію і думав:
"Без тієї роботи пропаду".
ЛЮБЛЮ ТЕБЕ... за твою працьовитість. Шкода лиш, що не
вистачило тобі сил піти на вечірню... Що 450 серія улюбленого
серіалу забрала увесь час для читання Святого Письма.
ЛЮБЛЮ ТЕБЕ... за твою усмішку. Шкода лиш, що забуваєш про
неї, коли збираєшся до храму і сонно натягуєш светр...
ЛЮБЛЮ ТЕБЕ... за твою закоханість. Шкода лиш, що забуваєш
про Мене, коли тобі особливо добре з твоєю половинкою...
Забуваєш, Я живу в ній . І в тобі живу, моя дитино! Люби ж Мене,
як себе самого!
ТВІЙ ІСУС
Вся наша спадщина у Христі
Якщо ти у полум’ї, Він – джерело охолоджуюче;
Якщо ти поневолений гріхами, Він – твоє визволення;
Якщо ти потребуєш допомоги, Він – твоя сила;
Якщо ти боїшся смерті, Він – Життя;
Якщо ти стремиш до неба, Він – Шлях;

Якщо ти втікаєш від темряви, Він – Світло;
Якщо ти потребуєш їжі, Він – Кормитель.
св.Амвросій Медіолянський
«Молитва ─ це пожива для духовного життя» (блаженна
Мати Тереза)
Що робимо, коли встаємо зранку: можемо потягуватися, робити
ранкову гімнастику, чистити зуби, вмиватися; дехто любить
подивитися у вікно яка там погода або увімкнути телевізор, щоб
подивитися як там поживають інші. Можемо побажати комусь
доброго ранку. А можемо помолитися і подякувати Богові за
прожиту ніч. Так, зупинитись на хвилю і подякувати. Хтось скаже:
запізнююсь на роботу чи навчання або я ще маю відвести дитину
дитячий садок, день тільки-но почався, а в мене вже багато
проблем, або хтось скаже, що помолиться по дорозі чи в
маршрутці. Здається, останній варіант кращий, як нічого. Аж тут
зустрічаємо знайому чи знайомого і забуваємо про Творця, а Він
чекає, можливо і не перший день. Хоче, щоб ми з ним
порозмовляли, сказали кілька щирих слів, жили з думкою про
нього, адже Він завжди поруч, на всіх наших життєвих дорогах,
Він вміє радіти і сумувати разом з нами, але найбільше хоче
спілкування, розмови у молитві, у щирій синівській відданості, з
відчуттям любові та надії впродовж кожного дня нашого життя.
Великий Князь Київської Русі Володимир (Василій) Мономах
(1053-1125)
Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе.
Зміцнюй тіло і душу, просвітлюй розум.
Працюй так, щоб після тебе нічого не переробляли.
Будь завтра кращим, ніж ти є сьогодні.
Не давай сильним принижувати слабких.
Не залишай хворих, не забувай про бідних.
Не май гордині ані в розумі, ані в серці.
Пізнавши все добре, пам’ятай, а чого не знаєш – тому навчайся.
Живи для Батьківщини та люби людство.
БОЖА
БЛАГОДАТЬ
• Бог, як милостивий, кожному дає те, що
йому потрібне. (Авва Доротей.Поучення і послання)
• Господня благодать здатна вчинити значно більше, аніж
людина спроможна вчинити сама, власними зусиллями. (Жак
Філп. Шукай миру)
• З Божою благодаттю ми завжди можемо бути впевнені у
перемозі. (Жак Філіп. Шукай миру)
• Бог дає нам малими мірками те, чого ми чекаємо від Нього.
(Жак Філіп. Шукай миру)
• Лише ті, які творять добрі діла ради Христа, отримають
Божу благодать. (Н.Заторський. Піст і трапеза в духовному
житті)
• Все, що з тобою трапляється, — дана тобі Богом благодать.
(Славомир Бєля. Довіритися любові) Запамятати:Чим переміг
диявол, тим переміг його Христос. Взявши його знаряддя, він ним
подолав його. Як? Послухай! Діва, дерево і смерть були знаками
нашої поразки. Дівою була Єва, бо вона тоді ще не знала мужа.
Деревом було дерево раю. Смертю було покарання Адама. Та ось
знову Діва, дерево і смерть! Ті символи поразки стали знаками
перемоги. Замість Єви - Марія. Замість дерева пізнання добра і зла дерево хреста. Замість Адамової смерті - смерть Христова. Бачиш,
чим переміг диявол, тим сам став переможений. Через дерево побив
диявол Адама, а через хрест подолав Христос диявола. Тамте

дерево вкинуло до аду, а це дерево і тих, що там були, вивело звідти
(св. Іван Золотоустий, Про цвинтар і хрест).

