Holy Family Ukrainian
Catholic Church

Українська Католицька
Церква Св.Родини

Pastor: Fr. Olvian N. Popovici

Парох: о. Микола Попович
225 N. 4th St.
Lindenhurst, NY 11757

225 N. 4th St., Lindenhurst, NY 11757

Phone:(631) 225-1168 / Fax:(631) 225-1177

Phone: (631) 225-1168 / Fax: (631) 225-1177

E-mail: popovici1 @ aol.com
Web Page: www.holyfamilyucc.com
Web Page: Saturday School: ukrainskaschkola.com

Sunday Divine Liturgies: 9:00 am - English / 10:15 am - Ukrainian
Weekday Divine Liturgies: 8:00 am or 9:00 am оr 7:00 pm
Holy Days Liturgy: 9:00 am or Previous Day at 7:00 pm

No. 11/17

CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя 2-а Великого посту, Прп. ісп. Прокопія Декаполіта,
12-го Березня, 2017 р.
Увага: Літургія св. Василія Великого.
Глас 5: Апостол: Євреїв 1:10–2:3 / Євангеліє: Марка 2:1 - 12.

9:00 год. ранку – Служба Божа за всіх парафіян– анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Наталії Попович та її
Родини: Надії Москалюк та її Родини, зам. родина Москалюк) - укр. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Благословення для Стефанії Боюк, зам. Родина.

4:00 вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах
Понеділок, 13-го Березня, 2017. Прп. ісп. Василія, спосника Прокопового.
9:00 год. ранку – Акафіст до Страстей Христових

Вівторок, 14-го Березня, 2017. Св. прпмчц. Євдокії.
6:00 вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах
8:00 год. вечора – Біблійні студії (анг. мовою)
Середа, 15-го Березня, 2017. Св. свщмч. Теодота, єп. Киринейського.
9:00 год. ранку – Літургія Напередосвячених Дарів
8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою
Четвер, 16-го Березня, 2017. Свв. мчч. Євтропія і дружини його, Клеоніка й
Василиска.

9:00 год. ранку –  Марта Боюк, зам. Стефанія Боюк
П`ятниця, 17-го Березня, 2017 р. Прп. Герасима, що на Йордані.
9:00 год. ранку – Хресна Дорога
7:00 год. вечора – Хресна Дорога
Субота заупокійна, 18-го Березня, 2017 р. Св. мч. Конона.
6:00 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора –  Заупокійна Літургія (Сорокоусти 3) – на обидвох
мовах

Неділя 3-а Великого посту, Хрестопоклонна, 19-го Березня, 2017
р. Свв. сорок двох мчч., що в Аморії

.

9:00 год. ранку – ( Анастасія Олешко, зам. Глорія Толопка)– анг.
мовою.

10:15 год. ранку – Служба Божа за всіх парафіян - укр. мовою.

4:00 вечора – Великопосна Вечірня – на обидвох мовах
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за
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попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
відбути передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30).
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Уроки українських танців для дітей віком (5-9 р.) проводяться у
суботу з 1:30 – 3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00
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
Квітня 2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
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 Богослуження. Це є обов’язок
кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (2 – го квітня 2017 р в 12:00 обіда)
в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12
годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити
дітей до Храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника
– до 12:00 год кожної п’ятниці.
Завіщання: 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, 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

При тетраподі знаходиться біла скринька з надписом “Rice Bowl”. Для
Шановні парафіяни Церкви Св. Родини, м. Лінденгурст:
Дозвольте висловити свою щиру вдячність за Ваш щедрий складення пожертв конверти можна знайти у вестибюлі та біля
дар любови, який ви минулої неділі склали для наших ранених воїнів тетрапода.
6. Дорогі парафіяни: Духовна мандрівка найбільшими Марійськими
в Україні.
Ваша підтримка цієї доброчинної акції свідчить про те, що святинями та визначними храмами християнської Європи до
Ви чудово розумієте і переживаєте ситуацію в Україні, негаразди, і Фатіми, Люрду, ітд триватиме від 23 квітня до 4 травня 2017 року.
Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі,
не хочете залишатися осторонь проблем своїх ближніх. Завдяки
«Стопами Богородиці» «ЧЕРЕЗ МАРІЮ ДО ІСУСА»

таким чуйним людям, як Ви, ми можемо успішно реалізувати і
допомогти постраждалим братам та їхнім сім’ям.
Високо ціную Ваш внесок — він може реально і суттєво підтримати
багатьох людей.
Ще раз дякую. Ваша щира пожертва становила більше ніж
пятсот долярів, які я передам раненим воїнам у м. Миколаєві.
Ваш у Христі о. Митрат Роман Мірчук
-------------------------------------------------------------------------------------------

7. Необхідна потреба парохії:
а. Панство Варивода 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, Просимо приносити їх до Церкви від сьогодні 26-го
лютого до 10-го квітня. Заздалегідь дякуємо.
Недільна Пожертва, 5 березня, 2017 р. Сорокоусти – 20.00 дол.
б. Сестринство Св. Вервиці звертається до Вас дорогі парохіяни,
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
якщо ви маєте можливість принести одяг, солодощі або матеріальну
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
підтримку, для приготуваня подарунків та відіслати їх до притулку в
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Україні. Оскільки, наші кошти є обмежені, ми звертаємось до вас
Свічки: $295, Тетрапод: $10, Миска рижу: $15, Бідних: $20, Кава: $295,
допомогти дітям-сиротам. Нехай Господь винагородить всіх тих котрі
Річна пожертва: $100, Різне: $5, Вареники: $20, Сівач: $30, Пожертва: $50,
прилучаться своїми пожертвами, а також молитвами та порадами до
Місячна пожертва на іпотеку - $1,320.00,
Недільна пожертва – $1,174.00 / Разом - $3,354.00
цих акцій
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за 8.Українська Суботня Школа при нашій парафії буде
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 5– го березня 2017 р.
організовувати святкову програму 19-го березня 2015 р. Під назвою
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
«Прийди весно красна» о 12:-ій год. по обіді. Більша інформація
прилучена до нашого вісника.
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,
9. Ми знову робитимемо вареники з сиром та з картоплею у
принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися середу, 15 березня, 2017, починаючи о 6:00 год. вечора.
до священика.
Просимо всіх парафіян до співпраці.
---------------------------------------------------------------------------------------.
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці Березні 2017 р. наші найкращі
До вашої уваги: Євр. 1, 10 – 2, 3. «Мусимо вважати дуже пильно на те, що почули,
вітання та нехай Господь благословляє всіх вас! “На Многая і Благая літа!”

---------------------------------------------------------------------------------------Новини нашої парафії:
1. Приносимо співчуття родині Маркевич з упокоєнням у Бозі
чоловіка та брата  Ігор Маркевич . Вічна йому пам`ять.
2. Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, з капустою та з
сиром вартістю $6.00 за порцію, а також голубці (з грибами - пачка
6.00 дол.). Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
3. Запам`ятайте:
а. Наступні Великопостні місії при нашій парафії буде проводити
о. Ігор Бойко, Ректор Семінарії Св. Духа, Львів, з України з 17 по
19 березня 2017 р. ( українською та англійською мовами). Будь
ласка запишіть до вашого календаря ці числа, щоб не оминути.
Розпорядок місій прилучений до нашого Вісника.
б. Збірка в місяці березні: Прибирання церкви: Наступна
добровільна збірка відбудеться 19-го березня.
в. Дорогі Парафіяни: На річний « Рибний обід» запрошуємо усіх 2 го квітня 2017 р. у п’яту неділю посту. Додаткова інформація
прилучина до нашого вісника/
4. Висловлюємо нашу щиру подяку: а. 23 парафіянам, які
організували виготовлення вареників з капустою, з картоплею та з
сиром у середу 8-го березня 2017р для розпродажу та для нашого
фестивалю. б. Анонімному парафіянину, який продовжив свою
працю, відремонтував та привів до порядку все необхідне у нашому
храмі. в. Сестринству Св. Вервиці які минулого тижня
добровільно прийшли та зробили голубці з грибами для розпродажу.
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
винагородить сторицею.
5. При нашому храмі проходить добровільна пожертва для бідних.

щоб, бува, нас не знесло з дороги» Щодня чуємо різні новини, різні думки, нові
пропозиції. Часто в сумі цих багатьох нових знань і пропозицій можемо загубитись і
втратити орієнтир. Тому завжди маємо мати цей сильний стержень, основу наших
стосунків з Богом. Бо коли ми з Господом, то ніякі обставини не можуть нас вибити з
колії, коли ми є з Ним, то ніщо нас не може забагато хвилювати. Бо з нами є Бог.
Через призму віри можемо подивитися на все, що діється в нашому житті. Святий
Августин казав: коли Бог – на першому місці, то все інше буде на своїх місцях. Коли
Його немає на першому місці, то щось інше неминуче займе перше місце. Скажімо
собі правду, скільком різним справам і обов’язкам ми приділяємо надто багато часу
та уваги. Скільки подій впливають на нас і ми ними переймаємось, саме вони знову і
знову збивають нас з дороги і ми забуваємо про Бога. Тому зізнаймось собі щиро, є
багато чого, що віддаляє нас від Господа, і намагаймось у шкалі пріоритетів
поставити взаємини з Богом на перше, чільне місце!
Мр. 2, 1-12. «Що легше – сказати розслабленому: Відпускаються тобі гріхи, а чи
сказати: Встань, візьми твоє ліжко й ходи?» Не дивно, що євреям, які дуже звикли
до своїх традицій, було складно сприйняти особу Ісуса Христа і Його поведінку.
Випадок із розслабленим влучно це підкреслює. Адже здоров’я за часів Ісуса не
просто цінували, а вважали виявом Божого благословення. І Господь зцілює
розслабленого, повертає йому здоров’я, навіть більше – відпускає йому гріхи. Так Він
виявляє своє Божество. І, здавалося б, саме тоді всі присутні мали зрозуміти, Хто
перед ними. Для сучасного християнина, який розуміє, що Ісус Христос – Той, хто
дає зцілення, Той, хто своєю кров’ю змиває наші гріхи, ця ситуація логічна. Але як
часто у своєму житті, коли перебуваємо в ситуації цього розслабленого, шукаємо
зцілення і прощення в нашого Господа? Мати добре здоров’я – великий дар від Бога,
однак часто ми це усвідомлюємо лише тоді, коли хворіємо. А наскільки більшим
даром є можливість мати добре духовне здоров’я через Боже прощення, багато
християн усвідомлюють лише під час Великого посту. Кожна людина в глибині свого
серця усвідомлює свої гріхи, але, ніби адвокат, виправдовує себе, свої вчинки. У час
Великого посту людина має нагоду проаналізувати свій душевний стан, покаятися й
приступити до Божого прощення. Покаяння – це великий дар, який дав нам Бог,
однак не для того, щоб ми користали з нього лише раз на рік. Якщо усвідомлюємо
свій гріх – більше чи менше, – то завжди якнайшвидше приходьмо до Бога,
перепрошуймо Його і змінюймося. Бо ж каже Господь: «Хто без гріха?» Хіба ми
буваємо без гріха? Тому частіше прибігаймо до Бога з покаянням, взиваючи про
прощення, і так швидше перемінимося, станемо досконалішими, праведними та
святими! - Преосв. Венедикт, єпископ Львівський

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Ліненгурст, НЙ 11757
Новини з інших Парафій та Єпархії:
Чи не розтрачуємо ми марно свій час? Чи вживаємо на благо
Семінарія Св. Василія в Стемфорді проводить курс
дані нам Богом таланти? Чи не витрачаємо гроші без користи
дяківського співу під назвою Відправи Страсного тижня,
собі й іншим? Чи не грішимо пристрастю до життя зі всіма
яке відбудеться 24 – 26 березня. Більша інформація
вигодами, до тлінних матеріальних речей, чи не забагато
прилучина до вісника.
накопичуємо “на чорний день” продуктів, одягу, взуття,
розкішних меблів, прикрас, і тим самим не довіряємо Богу і
Гріхи проти самого себе
Його Промислу, забуваючи, що завтра можемо стати перед
1. Зневіра, відчай. Чи не віддавався зневірі, смутку, відчаю?
Його Судом?
Чи не допускав думки про самогубство?
8. Користолюбство, зажерливість.
2. Тілесна надмірність. Чи не руйнував себе: нестриманістю
В цей гріх ми впадаємо, коли надто захоплюємося
в їжі й питві, солодощах, обжерливістю, невчасною трапезою
накопиченням тлінних багатств чи шукаємо слави людської в
(прийняття їжі до закінчення служби Божої)?
роботі, у творчості, коли відмовляємося під приводом
Чи не зловживав схильністю до тілесного спокою і комфорту,
зайнятости від молитви і відвідування церкви навіть у недільні
залежуванням у ліжку після прокидання? Чи не віддавався
й святкові дні, віддаємося багатотурботності, суєтності. Це
лінощам, нерухомості, розслабленості? Чи не прив’язаний до
призводить до заполонення розуму й скам’яніння серця.
визначеного способу життя так, що не бажаєш змінити його
Гріхи смертні, тобто такі, що прирікають людину на вічну
заради ближнього? Чи не грішний пияцтвом, наркоманією,
смерть або загибель
цими найстрашнішими із сучасних пороків, що руйнують душу
1. Гордість, що всіх зневажає, вимагає від інших рабської
й тіло, приносять зло й страждання ближнім? Як борешся з
покори, готова зійти на небо й уподобитися Всевишньому:
цими пороками? Чи допомaгаєш ближньому відступитися від
словом – гордість до самообожнювання.
них? Чи не спокушав вином непитущого, не давав вина
2. Несита душа, або Юдина скнарість до грошей, поєднана
малолітнім і хворим? Чи не маєш пристрасті до куріння, що
більшою мірою з неправедними здобутками, що не дає людині
також руйнує здоров’я? Куріння відволікає від духовного
й хвилини подумати про духовне.
життя, сигарета заміняє курцеві молитву, витісняє
3. Блуд, або розпусне життя блудного сина, що розтратив на
усвідомлення гріхів, руйнує душевну невинність, служить
таке життя все батьківське майно. Блуд – неосвячене
спокусою для оточуючих, наносить шкоду їхньому здоров’ю,
благодатною силою таїнства Шлюбу парування чоловіка і
особливо дітям і підліткам.
жінки чи порушення цноти юнаком і дівчиною до шлюбу. Всім
3. Чуттєві помисли й спокуси.
чоловікам і жінкам, що приносять покаяння, якщо вони не
Чи боролися ми з чуттєвими помислами? Чи уникали спокус
перебувають у шлюбі, слід освятити свій союз таїнством
плоті? Чи відверталися від спокусливих видовищ, розмов,
Шлюбу, в якому б віці вони не були. Крім того, і в подружжі
уявлень? Чи не згрішили нестриманням душевних і тілесних
слід дотримуватися цнотливости, не віддаватися непомірності
почуттів, насолоджуванням і зволіканням у нечистих
в плотських задоволеннях, утримуватися від співжиття в
помислах, сластолюбством, нескромним поглядом на особу
пости, перед неділею і святом.
протилежної статі, самооскверненням? Чи не згадуємо з
4. Заздрість, що доводить до всякого можливого злочину до
насолодою минулі свої плотські гріхи?
ближнього.
4. Недобросовісність.
5. Обжерливість, або догоджання плоті, що не знає ніяких
Чи силуємо ми себе до служіння ближньому? Чи грішимо ми
постів, поєднана з пристрасною прихильністю до різних
недобросовісним виконанням своїх обов’язків на роботі, у
веселощів, за прикладом євангельського багача, який щодня
вихованні дітей; чи виконуємо обіцянки, чи не вводимо людей
розкішно бенкетував.
у спокусу запізненням на місце зустрічі й т. ін., забуттям,
6. Гнів непримиренний і рішучий на страшенні розрухи, за
необов’язковістю, легковажністю? Чи акуратні ми в роботі, в
прикладом Ірода, який у гніві своєму вбив вифлеємських
побуті, в транспорті? Чи не розпорошуємо себе у роботі:
немовлят.
забуваючи завершити одну справу, переходимо до іншої? Чи
7. Лінощі, або повна недбалість про душу свою, недбання про
зміцнюємо себе в намірі служити ближнім?
покаяння до останніх днів життя, як за часів Ноя.
5. Світодогоджання.
Гріхи хули на Духа Святого
Чи не грішимо догоджанням людським пристрастям, бездумно
1. Надмірне сподівання на Бога, або продовження тяжко
наслідуючи прийнятий серед людей, що нас оточують, спосіб
гріховного життя з однією надією на милосердя Боже.
життя й поведінки, в тому числі хоч вони й побутували б у
2. Відчай, або протилежне чуття до надмірного сподівання.
церковному середовищі, але, якщо вони не пройняті духом
Відкидає в Бозі вітцівську благодать і доводить до думки про
любови, і лише удавано благочестиві; чи не впадаємо у
самогубство.
святенництво, фарисейство.
3. Вперта невіра, що не переконується ніякими доказами
6. Непослух.
істини, навіть явними чудесами, відкидає власне пізнану
Чи грішимо ми непослухом батькам, старшим у сім’ї,
істину.
начальникам на роботі? Не виконуємо поради духовного отця,
Гріхи, що волають до неба про помсту за них
ухиляємося від накладеної на нас єпітимії (покути), цих
1. Вбивство – взагалі зумисне людиновбивство, убивство
духовних ліків, що зціляють душу? Чи придушуємо в собі
плоду в утробі (аборти), самовбивство – це позбавлення
докори совісти, не виконуючи закону любови?
другого найбільшого дару Господнього – життя. Покаятися у
7. Бездіяльність, марнотратство, прив’язаність до речей.
гріхові вбивства можна тільки на особистій, а не на загальній
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сповіді. Звичайно, здійснення цього найтяжчого гріха – явище
виняткове в середовищі православних християн, але треба
пам’ятати, що злочин може здійснюватися і в неявній формі.
Дуже близькі до здійснення вбивства ті, хто допускає
рукоприкладство в гніві на ближнього, наносячи йому побої,
рани, понівечення. Винні в цьому гріхові батьки, що жорстоко
обходяться зі своїми дітьми, б’ють їх за найменшу провину, а
то й без будь-якого приводу. Як правило, впадають у цей
огидний гріх ті, хто зловживає вином. Винні в цьому гріхові й ті,
хто плітками, намовляннями, наклепами викликають
озлобленість в людині проти когось і тим більше – навчають
фізично разправитися з ним. Часто цим грішать свекрухи
стосовно своїх невісток, сусіди, що зводять наклепи на жінку,
що розлучилась тимчасово з чоловіком, викликаючи сцени
ревнощів, які закінчуються побиттям. Своєчасно ненадана
допомога хворому, вмираючому, взагалі байдужість до чужих
страждань – це теж треба розглядати як пасивне вбивство.
Особливо страшне подібне ставлення до старих хворих
батьків з боку дітей. Сюди ж відноситься і ненадання допомоги
людині, що потрапила в біду: бездомній, голодній, що тоне на
ваших очах, яку б’ють чи грабують, потерпілій від пожежі чи
повені. Але ми вбиваємо ближнього не тільки руками чи
зброєю, але й жорстокими словами, лайкою, знущанням,
насміханням з чужого горя. Св. апостол Іоан говорить: “Усякий,
хто ненавидить брата свого, є людиновбивця” (1Ін. 3, 15).
Кожний на собі випробував, як ранить і вбиває душу зле,
жорстоке, дошкульне слово. Цей менший гріх здійснюють і ті,
що позбавляють чести, невинности молоді душі, розтліваючи
їх фізично чи морально, штовхаючи їх на шлях розпусти і
гріха. Блаженний Августин говорить: “Не думай, що ти не
вбивця, якщо ти наставив ближнього твого на гріх. Ти
розбещуєш душу спокушеного і викрадаєш у нього те, що
належить вічності”. Запрошувати на п’яне зборище юнака чи
юнку, підбурювати до відомщення образ, спокушати
розпусними видовиськами чи розповідями, відмовляти
дотримати піст, займатися звідництвом, надавати своє житло
для пияцтва і розпусних зібрань – все це співучасть у
моральному вбивстві ближнього. Вбивство тварин без потреби
в їжі, мордування їх – це теж порушення VI заповіді.
“Праведний турбується і про життя худоби своєї, серце ж
нечестивого жорстоке”. (Притч. 12, 10).
Віддаючись надмірному смутку, доводячи себе до відчаю, ми
грішимо проти цієї ж заповіді. Самовбивство – найбільший
гріх, бо життя є даром Божим, і тільки Йому належить влада
позбавити його нас. Відмова від лікування, навмисне
невиконання приписів лікаря, свідоме нанесення шкоди
своєму здоров’ю надмірним вживанням вина, курінням – це
теж повільне самовбивство. Вбивство в утробі, аборт, є таким
же страшним гріхом як самовбивство і прирівнюється до
вбивства людини. За правилами святих отців (Анкирський
Собор 313р.) штучне переривання вагітности, зумисне
умертвлення плоду карається відлученням від Причастя на 10
років. Святий Василій Великий знаходить у цьому злочині
подвійний гріх: і дітовбивство, і замах на самовбивство,
оскільки з насильницькою згубою плоду потрапляє в небезпеку
і життя самої матері. Для жінок, що визнають свою
приналежність до Православної Церкви, штучне переривання

вагітности категорично недопустиме й пробачне тільки у
виняткових випадках, коли за станом здоров’я подальше
виношування дитини є загрозою для життя матері.
Свята Церква, її святі вчителі й отці, осуджуючи проведення
абортів і вважаючи це гріхом, виходять з того, щоб люди не
зневажали бездумно священний дар життя. В цьому полягає
зміст усіх церковних заборон у питанні про аборт. При цьому
Церква нагадує слова апостола Павла, що “жінка... спасеться
через народження дітей, якщо буде у вірі й любові та в
святості з невинністю” (1 Тим. 2, 14-15).
2. Содомський гріх.
Сюди належать кровозмішення, тобто плотський зв’язок між
близькими родичами, і протиприродні статеві стосунки:
мужолозтво, лесбізм, скотолозтво.
Про огидність названих гріхів навряд чи потрібно детально
говорити. Кожному християнину є очевидною їхня
неприпустимість: вони ведуть до духовної смерти ще до
фізичної кончини людини.
3. Даремні утиски людини вбогої, беззахисної, вдови і
малолітніх дітей-сиріт.
4. Затримання у робітника заслуженої ним плати.
5. Відняття в людини у крайньому її випадку останнього
шматка хліба чи останньої лепти, які потом і кров’ю
здобуті нею, а також насильницьке чи таємне присвоєння
собі у в’язнів милостині, їжі, тепла й одягу, які їм повинні
бути надані, і взагалі пригноблення їх.
6. Засмучення і ображання батьків аж до брутального
побиття їх.
Блажений Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 р. на
Косівщині. У 1911 році після закінчення Римської Колегії Сергія
і Вакха прийняв священичі свячення. Навесні 1943 року
заарештований гестапо за надання допомоги євреям. 25
березня 1944 року був спалений у печах табору смерті
Майданек (Польща). 9 вересня 1999 р. Єврейська рада
України присвоїла йому звання «Праведник України».
„Дякую Богові за його ласкавість для мене. Крім Неба, це
єдине місце, в якому бажав би я бути. Ми тут усі рівні –
поляки, жиди, росіяни чи естонці... Зараз я тут єдиний
священик. Не уявляю собі, що вони зробили б без мене. Тут я
бачу Бога — Бога, який є однаковий для нас, без огляду на
наші релігійні різниці. Може наші Церкви різняться між собою,
але в усіх них царює той же Всемогутній Бог. Коли я
відправляю Літургію, всі вони моляться. Моляться різними
мовами — але чи Бог не розуміє всіх мов? Умирають порізному, і я помагаю їм пройти цей міст. Чи це не
благословення? Чи це не найбільший вінець, який міг мені
вложити на голову мій Господь? Так! Кожного дня тисячі разів
дякую Богові, що він послав мене сюди. Не просив би Його про
більше. Не плачте за мною - радійте зі мною! Моліться за
творців цього табору та цієї системи. Вони потребують ваших
молитов... Хай Бог помилує їх...», — писав блаженний Омелян
до рідних, відмовляючи їх клопотатися про його визволення.
«Тут я бачу Бога – Бога, який однаковий для всіх нас,
незалежно від наших релігійних відмінностей», — так
блаженний висловлювався про табір у Майданеку.
Ковч був одруженим та мав шестеро дітей.

