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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя 30-та по Зісланні Святого Духа, 31-го Грудня, 2017р. перед
Різдвом Христовим – Святих Отців. Св. мч. Севастіяна і дружини його.
Глас 5: Апостол: до Євреїв 11: 9-10, 17-23, 32-40. / Євангеліє: Матея 1:1 –25.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Михайла та всієї
Родини Шафранських; Боже Благословення для о. Миколи Попович
та його Родини: Боже Благословення для Надії Данилюк та всієї
Родини, зам. М. Шафранська та Г. Шустак) - укр. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Покійних від Родини Ґотра ( Ярослав,  Марія),
зам. Марія Ґотра.
Понеділок, 1-го Січня, 2017. Св. мч. Боніфатія. Новий рік за григоріянським
календарем.

10:00 год. ранку – (Служба Божа) - За Парафіян – Англ./Укр. мові
- Мировання з роздачою просфори після Св. Літургії.
Вівторок, 2-го Січня, 2017. Передсвяття Різдва Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа. Св. свщмч. Ігнатія Богоносця.

9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк
Середа, 3-го Січня, 2017. Св. мчц. Юліянії.
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк
11:00 год. ранку – Похорон за пок.  Богдана Кузмінського
Четвер , 4-го Січня, 2017. Св. влкмчц. Анастасії.
7:00 год. вечора –  Нестор Гудзій (1-а Річниця) /Панахида/,
зам. Наталія Попович
П`ятниця, 5-го Січня, 2017 р. Свв. десятьох мчч., що в Криті.

8:00 год. вечора до 10:30 вечора – Вечірні чування, розважання,
молитви та Богослуження: Акафист чи Молебень (зам. Матері в
Молитві) – на Українській мові.

Субота перед Різдвом, 6-го Січня, 2017 р. Навечір’я Різдва
Христового. Св. прпмчц. Євгенії.
6:00 год. вечора – Вечірня.
10:00-год. вечора - Велике Повечір`я з Литією –
(З нами Бог) - укр. мовою.
Неділя, 7-го Січня, 2017р. РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
- Мировання з роздачою просфори після Служби Божої.

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
Advisor: Gloria Tolopka (631) 667-6483

December 31, 2017 / Грудень 31, 2017

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед 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
з 1:30 – 2:15год; (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
січня 2018р. 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 (14 – го січня 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 для 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, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
по
Юліянському
календарі
“Коляда
від
хати до хати.” Якщо ви
Недільна Пожертва, 24 грудня, 2017 р.
бажаєте,
щоб
до
вашої
хати
загостили
колядники
будь-ласка
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне зателефонуйте до нашої Церкви або запишіть ваше повідомлення на
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
картці при виході з Церкви. За здалегідь дякуємо.
------------------------------------------------------------------------------------------------Свічки: $170, Тетрапод\Просфора: $40, Тетрапод: $2, Шопка: $5,
Різдв’яна пожертва: Дорогі парафіяни, у цей подарунковий
Пожертва: $25, Різне: $5, Різдво:$40,
Місячна пожертва на іпотеку - $680.00,
передріздв’яний час не забуваймо і про обдарування нашої Церкви,
Недільна пожертва – $988.00
/ Разом - $1,955.00
як ми це робимо для наших рідних. Кожен Ваш дарунок-пожертва
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за буде високо оціненим і Господь Вас винагородить сторицею.
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 24 – го грудня 2017 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 грудні 2017 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. Щиро вітаємо Дениса Павла Каплун, сина Олега та
Мирослави Каплун, з нагоди отримання Святих Таїн
Втаємничення в суботу 30 грудня, 2017 року.
2. Запам`ятайте:
а. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2017/2018 при нашій
парафії відбудеться у неділю 31 грудня починаючи о 9 год. вечера.
Музика – від гурту “Земляки”. Додаткова інформація прилучена до
нашого вісника.
б.Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
неділю 21 січня 2018 р.Б.
3. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. всім нашим парафіянам і тим, що склали особливу пожертву
на Різдво, 25 грудня на суму $3,832.00.
Б. панству Каплун (Сергій та Галина), які пожертвували два великі
глечики з Різдв’яними квітами для нашого храму.
В. п. Дональд та Анна Чанґ, які пожертвували 100 дол. для потреб
нашого храму в пам’ять пок.  Ольги Грицак.
Г. п. І. Варивода, п. Р. Швец, п. С. Шелестов та Андрійові Попович,
які минулого тижня добровільно зголосився виконати необхідну
працю в парафіяльному центрі.
Ґ. тим жінкам з нашої парохії котрі присвятили свій час і працю
для приготування смачної їжі і солодкого на Новорічну Забаву
минулого тижня з середи по пятницю а особливо: п. М. Данкова,
п. А. Керимета, п. Н. Чорномидза, п. Г. Максимова, п. Н.
Войтович, п. С. Клим,п. М. Отра, п. Г. Подолська, п. О.
Сугоровська, п. О. Якубовська, п. І. Попович, п. І. Ґерета, п. Н.
Попович, п. О. Мисак, п. Л. Атаманов, п. Р. Рибак. Нехай Бог
Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
винагородить сторицею.
4. Якщо хтось потребує відвідин священика в лікарні , вдома, або
важко хворої особи, будь-ласка телефонуйте до Церкви і повідомте.
Без вашого запрошення або дозволу, священик немає права
відвідати хворого у лікарні.
5. Парафіянин  Богдан Кузмінський відійшов до Господа.
Висловлюємо наші найщиріші співчуття родинам Яняк та
Кузмінських. Похорон відбудеться у середу у погребному домі
Lindenhurst Funeral home о 11 год. зранку. Нехай душа його
упокоїться в Господі. Вічная йому пам’ять.
6. 7-го Січня 2017-го р. група колядників нашої парафії організовує

---------------------------------------------------------------------------------------------До вашої уваги: Євр. 11, 9-10; 17-23; 32-40. «Вірою Авраам,
поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака»
У цьому апостольському читанні багато разів подано приклади того, як
через віру біблійних осіб Бог діє в історії. Як Бог діяв через віру серед
вибраного народу у Старому Завіті, так само проявляв себе і в часі
Нового Завіту, так діє і тепер. Загалом у житті кожного з нас є цей вибір:
або ми живемо вірою, покладаючись на Бога, і тоді живемо чесно,
справедливо, свято, або ми не живемо вірою, і тоді живемо грішно,
неправедно, без Бога. Віра – це не є щось стале, яке ми раз і назавжди
в собі сформували, розвинули і маємо впродовж усього життя. Віра –
щось завжди динамічне, вона або зростає, або занепадає в конкретних
обставинах нашого життя. Тому наша віра – це показник якості наших
стосунків із Богом. - Владика Венедикт (Алексійчук
Запамятаймо: ДУМКИ ПРО МОЛИТВУ, ВІРУ Й ЛЮБОВ
Автор: Надія Порох
Я не раз у людей запитую:
"Що таке на вашу думку молитва?"
Я не раз у багатьох питаю:
"Що таке на ваш погляд віра?"
"А чи знаєте ви - запитую,
Що для кожного із нас молитва?"
Багато із них каже: - "Незнаю",
На відповідь: Що є віра?"
"Що таке любов?"- я запитую...
Любов - почуття чи може довіра?
Одні люди кажуть - Я в це не вірю,
а інші, - Я не живу, якщо не люблю...
На ці запитання відповідь я маю,
Ви не повірите, одна вона,
Із Чвятого Письма я черпаю,
В слові Божому усе знайшла.
Подяку Богові в молитві я складаю,
Бо молитва - із Богом розмова,
"Просіть,шукайте, стукайте"-я вас благаю,
"Бо дуже могутня ревнива праведного молитва".
Через віру бо спасені ви благодаттю,
Підстава сподіваного, доказ небаченого - віра,
Авель принісБогові жертву кращу вірою,
Просіть із вірою без жодного сумніву у Бога.
"Любов не радіє з неправди, але тішиться правдою,
любов милосердствує, не заздрить, вона довготерпелива,
Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і душею своєю,
Є віра, надія й любов, та любов найсильніша"...
Це і відповіді на запитання, де люди кажуть:"Я не знаю",
любов...молитва...й віра!
Усе це в Слові Божому читаю,
Подяку Богові складаю, Бо є любов, молитва й віра!
За всіх грішників, щоб зрозуміли я мою,
Що молитва - дихання християнина,
аА любов - довготерпелива,
справжній християнин живе - вірою, надією і любов"ю.
Подяку Богові я складаю,
Що простив мене і помилував, я спасенна!
Усім серцем і усією душею,
За переживання та радість, Тобі Одному я вдячна.

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Мій
обов’язок,
як
пастира.
Що означає бути парафіянином?
Розповівши про те, якими є обов’язки парафіянина, дозвольте тепер
Часто в католицьких колах можна почути фразу «хороший
парафіянин». Але що ж воно таке? Який парафіянин «хороший», а сказати яким я бачу свій обов’язок як пастира. Перш за все, я
розумію свою роль як пастира душ. Мене називають «отець» не
який «поганий»? І взагалі: хто він такий цей «парафіянин»?
просто так. Я маю дбати про добро тих, хто був поставлений під мою
Загалом парафіянин має розділяти обов’язки, які є частиною
пастирську опіку.
приналежності до певної парафії. Чому? Тому що модель парафії
Як парафіяни, ви належите, перш за все, Богові, ви – члени Його
схожа на модель родини, а не бізнесу. Парафія – це не бізнес, що
стада. Ви – не моя власність, але – частина Божої родини, довірена
пропонує святий товар.
Деякі парафіяни, у зв’язку з хворобою чи похилим віком, можуть бути під мою опіку. Я маю обов’язок дбати про добро кожного
парафіянина навіть тоді, коли вони самі не дбають про своє добро.
парафіянами у повному сенсі цього слова, хоча їхні фізичні
Коли я розглядаю себе як батька парафії, то не бачу себе як шефа,
обмеження можуть не дозволяти в повноті жити парафіяльним
директора, управителя. Моя ціль – об’єднати в тому, як я проваджу
життям. Дуже важлива молитва цих осіб. Це – не жертва другого
сорту, але їх спосіб приєднатись до життя і місії парафії. Саме тому парафію, усі добрі риси доброго батька.
Більше того, я хочу навчити того, чого навчає Церква і таким чином,
не все, описане нижче, стосується їх.
як Вона цього хоче. Я «дотримуюсь інструкції» в багатьох випадках,
Ось що означає бути парафіянином:
виконуючи мої обов’язки, передбачені в документах на кшталт
1. Брати участь в Літургії в неділю і великі свята (зобов’язуючі)
Канонічне Право, Загальні вказівки Церкви, Катехизм та Святе
Участь в Літургії для кожного християнина є центром життя. Під
фразою «участь в Літургії» не мається на увазі просто бути присутнім Письмо. Я вважаю, що якщо не буду поважати владу, поставлену
наді мною, то не маю права очікувати поваги від тих, над ким я
в приміщенні, де відправляється Літургія, але бути задіяним
поставлений як пастор. Якщо я вноситиму зміни, то це лише для
думками, словами та діями в прославі Бога. Коли християнин
того, щоб привести нас у відповідність з вченням Церкви. Істину слід
самовільно відмовляється від участі в Літургії, то відкидає спосіб
зростання у вірі. Церква вважає це настільки важливим, що наказує застосовувати з любов’ю. Моєю ціллю як пастиря буде полагодити
усім католикам брати участь в Літургії в неділю, а відмова від цього є те, що можливо полагодити, помножити те, що можливо помножити, і
захистити моє стадо від усіх хижаків, які нападатимуть.
важким гріхом.
Я вважаю, що парафії є не для того, щоб виживати, а для того, щоб
2. Підтримувати парафію і її служіння
процвітати. А для цього необхідно співпрацювати з Христом. Для
Ця підтримка – подвійна. Перш за все, це фінансова підтримка.
Підтримка надходить перш за все через подячну пожертву. Саме так цього необхідна благодать таїнств.
правильно називати збірку грошей на літургії. Збірка грошей – це не о. Біл Пекмен, Міссурі, США. Перша проповідь на парафії свв. Петра
каса, на якій ми платимо за отримані послуги, але місце, де ми
і Павла Джерело: «Католицький оглядач»
можемо внести частину своєї подячної пожертви Богові.
Навечір’я Різдва Христового
Саме тому я не є прихильником вести записи зданих коштів.
Десятина – це справа між тобою і Богом, і саме перед Богом ти за неї Так, уже завтра настане той святий день, коли Христос народися від
Діви Марії! Нині свята Церква приготовляє нас до цього великого
відповідатимеш. Десятина – це твоя подяка Богові за ті
празника окремим богослуженням, під час якого читають провіщення
благословення, які Він на тебе зіслав. Десятину слід
пророків про прихід Месії. Стараймося нинішній день перебути в
використовувати, як написано в Писанні, на місію Церкви і турботу
єднанні духа. Ідімо до церкви, нехай навечір’я Різдва не буде для нас
про бідних. Я вважаю за потрібне говорити про десятину раз на рік,
оскільки не хочу використовувати час, виділений на молитву Богові, визначальне самою вечерею. Звертаймо наші думки до Вифлеєму,
де багато століть тому Пречиста Діва і святий Йосиф ходили і
на розмови про гроші.
просилися прийняти їх на ніч. Але для людей бідних не було місця.
Гроші – це лише частина рівняння. Ми також повинні робити свій
Нині кожен з нас мав би за найбільше щастя прийняти їх у нашому
внесок, присвячуючи свій час і сили, щоб допомагати виконувати
домі.
обов’язки парафії, пов’язані із волонтерством у різних справах. Я
знаю, що усі - зайняті. Це – факт для більшості людей. Але, як каже Браття і сестри! У серці кожного з нас Христос Спаситель хоче мати
собі помешкання. Та чи чисті наші серця? На Різдво ми причепурили
стара приказка: «Крапля до краплі, і вода камінь сточить».
свою хату, одягнули на себе чисту одежу, а серце – залишиться в
Незалежно, чи це навчання когось, робота з молоддю, допомога на
бруді гріха? Чи зможе та неземна радість, яка нині з сяйвом
Літургії, гуртки чи інші різноманітні аспекти парафіяльного життя, якщо ти приділиш трохи свого часу, це допоможе скріпити парафію і Вифлеємської зірниці спливає на землю, увійти до серця,
оскверненого гріхами?
продовжувати її місію.
Пам’ятаймо, що нинішній день – це початок великого свята. Нехай
3. Брати участь в місії Церкви
же цим вечором ніхто не зневажить Господа Бога гріхом
Місія Церкви спрямована на її розвиток. Батьки сприяють цьому,
неуміркованости. Прошу вас і молю, нехай у цей вечір не буде
виховуючи своїх дітей бути вірними послідовниками Христа. Ми
горілки в жодній хаті; нехай той ворог не має доступу, щоб хвиля
робимо це, євангелізуючи тих, хто відійшов від віри і Церкви. Ми
щастя і душевної втіхи не була осквернена гріхом. Нині
робимо це, будучи вірними свідками в середовищі, що оточує нас.
Ось чому важливими є молитва, участь в Літургії, вивчення того, чим пригляньмося до нашої душі, очистьмо совість, щоб чистим серцем
привітати Дитя Ісуса.
є наша віра, і навчання молоді правильно виставляти пріоритети в
житті. Церква – не музей для 99 овець, які залишаються на місці, але А після вечері візьміть цю книгу і вголос прочитайте те, що пишемо
на завтрашній день. І нехай вас благословить Господь Бог, і Його
скеровує свою місію на ту одну, яка загубилась. Метою усякої
Пречиста Мати і святий Йосиф. Чекайте хвилі, коли засяє звізда, і
парафії є «іти і робити учнями усі народи» і «навчати усіх того, що
тоді щирим серцем, зі сльозами радости воздайте славу Господеві.
Ісус навчив нас». Про це завдання Ісуса Христа сказано в кінці
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
Євангелія від Матея. Це – основне послання мого проповідування і
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.
навчання.

Запам’ятаймо: Закохані
Колись давно жили два закоханих серця. То було два чистих,
чудових серця, що зустрілися ще в дитинстві. Їх носіїв звали Марічка та
Петро… Коли вони були ще зовсім малі, він врятував їй життя – вона
мало не потонула у стрімкій та скаженій гірській річці. З тих пір і
починається ця історія…Йшли роки, діти перетворилися на прекрасних
юнака та дівчину. І однієї весни з новою силою спалахнуло їхнє кохання.
Теплими ночами вони тікали на пахучі луки, ніжилися о соковитій траві,
милувалися зорями. Там їхні вуста вперше вимовили слова любові та
подарували перший ніжний цілунок… Вона заплітала квіти у його
волосся, а він шепотів, що немає очей чарівніших ніж у його коханої, не
існують вуста миліші, ніж у неї, немає в світі іншої такої рідної та
близької, такої шалено коханої. А місяць та ясні зорі були йому
свідками…Проте жодне щастя не може бути вічним. І на їхньому
небосхилі почали з'являтися хмари. Стала Марічка красунею, яких світ
не бачив. І захтів одружитися з нею Вадько Лихвар, зла та підступна
людина, яка нічого не цуралася, аби лише задовольнити свої забаганки.
Так сталося і цього разу, коли Марічків батько мало не вилами вигнав з
хати його сватів. Зв'язався Вадько з силою нечистою, пішов до знайомої
відьмарки до хащі лісної. Забажав він вбити суперника підступом…
Заманив він Петра на вершину гори, що зараз Петровою і
зветься, сказавши, що у небезпеці його Марічка. Коли вони дійшли
Вадько вилив на закоханого зілля, що його зготувала відьмарка…
Грім прокотився горами, що аж у вухах загуло. Прибігли хмари,
замерехкотіла блискавка у своєму скаженому танці… а парубок стояв,
наче вкопаний, ніби не помічаючи, що сніг, який зненацька влітку став
ховати під собою все навкруги, за декілька хвилин вкриє і його… Так
лише здавалося. Хлопець все бачив, проте не міг ворухнутися…
Наступного дня тільки й балачок було, що про грозу та про
зникнення молодого Петра. Все селище гуло, наче вулик зі
стурбованими бджолами. Декілька разів збиралися люди шукати Петра,
проте все марно…А Марічка з горя виплакала собі всі очі, а одного дня
теж щезла…З тих пір існує повір'я, що душа Петра ще й досі жива, проте
зачаклований сніг не пускає її на волю і коли він розтане, закохані знов
будуть разом на небесах. А ще кажуть, що Марічка перетворилася на
хмару. Вона літає світом у пошуках свого коханого, але так і не може
його знайти. Так, облетівши цілий світ навкруги, вона повертається до
цієї гори та плаче з відчаю… Дощ – то її сльози, грім – то її зітхання,
вітер – то її подих… - Спробуй краплини на смак.........Вони солені…

До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – ГРІХ

240. Грiшник є мерцем, хоча живе; праведник живе, хоч тiлом помер (св.
Iван Золотоустий).

241. Тiло, з якого вийшла душа, оплакуєш, а над душею, яку Бог
полишив, чому не плачеш? (св. Августин).
242. Краще стерегтися грiхiв, нiж утiкати від смерті (Іван Луцик).
243. Справедлива то рiч, що Бог вiдкидає того, хто перший Його зрікся
(св. Августин).

244. Коли Бог чоловiка покине, то в душу грiшника входить диявол (св.
Амврозій).

245. Який неприєний запах виходить із мертвечини, так само i навiть
бiльше смердить душа грiшника; вона гiрша вiд мерця, що
розкладається і псується (св. Анзельман).
246. Тяжкий грiх – це злодiй, який краде скарб ласки освячуючої (св.
Бонавентура), це мотузок, усуканий самим тобою; тим мотузком чорт
в’яже твої руки й ноги (св. Августин).
247. Праведний, що потрапляє в смертельний грiх, подiбний до купця,
який везе кораблем величезнi маєтки, а при самому березi корабель
потопає (св. Василій Великий).
248. Коли б цiла земля пропала, то це не було б таким великим
нещастям, яким є один щоденний грiх (св. Августин).
249. Це бiльше дiло, щоб грiшник став праведним, нiж сотворити небо й

землю, бо небо i земля минуться, а душа – безсмертна (св. Августин).
250. Убиває власну душу той, хто ранить добре iм’я іншого (св. Августин).
251. Якщо не буде слухачiв, то i наклепникiв не буде (св. Iгнатій Лойола).
252. Слово горобцем вилiтає, а волом вертає (Іван Луцик).
253. Той, кому заздриш, то саме понесе до гробу, що й ти (Іван Луцик).
254. Злiсть зависника ще бiльша вiд злості диявола, бо диявол не
заздрить іншим дияволам, а чоловiк заздрить чоловiкові, брату своєму
(св. Iван Золотоустий).

255. Якби ти був добрим християнином, мiй брате, то ти б не осуджував
мене, а гiрко заплакав над моїми грiхами i помолився Богові за спасiння
моєї душi (св. Августин).
256. Злiсть – зброя безсилля. Природа надiлила ядом тих, хто повзає,
сильному ж вiн нi до чого.
257. Облудник по одежi є ягнятком, по хитростi – лисом, по жорстокостi –
вовком (св. Бернард).
258. З обличчя диявол дуже поганий. Тому влаштовується так, щоб ми
його рогів не розгледіли. Часто маскується шляхетністю чи, навіть,
побожністю (св. Хосе Ескріва).
259. Найстрашнішим є гріх на святому місці. Фарисеї – це кодло гадюче,
яке хоче своїм життям доказати, що Бога нема. Але, що вони скажуть на
Страшному Суді?.. (о. Ігор Цар).
260. Нинi мало хто любить Того, хто царює в небi, як Його любила
Магдалина, коли лежав у гробi (св. Бонавентура).
261. Прийде колись час, і люди аж занедужають, побачивши
непіддатливого загальній хворобі, повстануть проти нього кажучи: “Ти
більше за всіх у недузі, бо не подібний до нас” (св. Антоній Великий).
262. Коли з радістю та мовчазно переносиш несправедливість, то це
певний знак, що ти- людина Божа (св. Хосе Ескріва).
263. Коли ти вперто доказуєш свою правоту, хоч був би і правий, то ти є
заражений тяжкою недугою гордості. Якщо доказуєш рiвному, то може
хтось тебе надоумить, а якщо старшому – то люди не в силi тебе
вилiкувати (св. Iван Лiствичник).
264. Я знаю, що нічого не знаю, але є такі, що й того не знають (Сократ).
265. Осел, що вiз Спасителя, далi залишився ослом (св. Августин).
Гордість – це життя людини без Бога.
266. Сонце є величезною зіркою. Навколо нього кружляють усi планети i
Земля, яка в 1400 разiв менша за нього. Було би смiшним, якби Земля
вимагала, аби Сонце кружляло навколо неї. Так i чоловiк хоче, щоб
Господь Бог сповняв його волю, пристосовувався до його вимог i
забаганок (о. Йосиф Схрейверс). .... далі буде....

П’ЯТА БОЖА ЗАПОВІДЬ - «НЕ ВБИВАЙ!»
(з книги "Божі заповіді" о. Юліян Катрій, ЧСВВ)
...продовження з попереднього вісника....
Чи взагалі є на світі якась необмежена свобода? Такої свободи нема
ніде під сонцем! Кожна свобода має свої межі, в яких вона може
діяти. Вона знаходиться або в рамках Божих і церковних заповідей,
або в рамках цивільних законів. Наша свобода обмежена також
добром та правом одиниці, родини, громади, любов’ю ближнього.
Нема свободи вибору поміж Богом і дияволом, між життям та
смертю, добром і злом, чеснотою й гріхом, життям і вбивством
ненародженої дитини. Свобода вибору може бути тільки поміж
меншим та більшим добром, меншою або більшою чеснотою,
меншою чи більшою любов’ю. Божими заповідями не можна
перебирати. Св. апостол Павло так говорить про свободу вибору:
«Яка-бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між
світлом і темрявою? Яка згода між Христом і Веліялом-демоном?
Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та
ідолами? Ми-бо — храм Бога Живого» (2 Кор. 6, 14-16).
Віруюча мати радо приймає життя дитини у своєму лоні. Вона дякує
Всевишньому за дар життя, цінить його і свято береже.
.... далі буде...

