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9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

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 24, 2017 / Грудень 24, 2017

Родини Шафранських; Боже Благословення для о. Миколи
Попович та його Родини: Боже Благословення для Надії
Данилюк, Степана, Галини та всієї Родини, зам. М. Шафранська
та Г. Шустак) - укр. мовою.

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
Трімитійського.
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
9:00 год. ранку – Служба Божа (за парафіян) – анг. мовою.
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.
10:30 год. ранку – Служба Божа (за парафіян) - укр. мовою.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Вівторок, 26-го Грудня, 2017. Свв. мчч. Євстратія, Авксентія, Євгенія,
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
Мардарія й Ореста. Св. мчц. Лукії, діви.
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
8:45 год. ранку – Панахида за упокій душі
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
 Митрополита Йосифа Шмондюка
будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
9:00 год. ранку - За Парафіян – анг. мовою.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 5- го січня
Середа, 27-го Грудня, 2017. Свв. мчч. Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, 2018р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Аріяна й Каленика.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о
9:00 год. ранку – За здоров’я Ґлорії Толопки,
8 годині вечора на анг. мові.
зам. Наталія Попович Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
Четвер , 28-го Грудня, 2017. Св. свщмч. Єлевтерія. Прп. Павла, що в Латрі. – 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
Св. Стефана ісп., архиєп. Сурозького.
неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк
християнина.
П`ятниця, 29-го Грудня, 2017 р. Св. прор. Аггея.
Служба Божа для дітей і молоді (14 – го січня 2018 р о 12:00 год дня) в
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня
Субота, 30-го Грудня, 2017 р. Св. прор. Даниїла. Свв. трьох отроків,
для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму
Ананії, Азарії й Мисаїла.
Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
1:00 год. дня – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
12:00 год кожної п’ятниці.
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
Новонародженого Дениса Каплун
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
5:00 год. вечора – Подячна Літургія Господеві та Матері
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
Божій за всі отримані ласки для всіх наших парохіян
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
6:00 год. вечора – Вечірня.
наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
Неділя 30-та по Зісланні Святого Духа, 31-го Грудня, 2017р. перед парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
Різдвом Христовим – Святих Отців. Св. мч. Севастіяна і дружини його. нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Михайла Москалюк
та його Родини, зам. Надія Москалюк) - укр. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Покійних від Родини Совірка (Теодора, Ґреґорі, Йосип),
зам. Марта Скрипочка.
Понеділок, 25-го Грудня, 2017. Прп. Спиридона чудотворця, єп.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Михайла та всієї

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
нашого
Храму
на
Різдв’яні
свята.
Заздалегідь
дякуємо всім вам за
Недільна Пожертва, 17 грудня, 2017 р. Розпродаж солодкого: $500,
вашу
жертвенність.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне 4. Якщо хтось потребує відвідин священика в лікарні , вдома, або
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
важко хворої особи, будь-ласка телефонуйте до Церкви і повідомте.
Свічки: $142, Тетрапод\Просфора: $73, Повернення: $15, Непорочне зачаття: $10,
Без вашого запрошення або дозволу, священик немає права
Ріний внесок: $100, Квіти: $25, Вареники: $18, Кава: $100, Різдво:$70,
відвідати хворого у лікарні.
Місячна пожертва на іпотеку - $145.00,
5. Протягом цього року, що вже наближається до кінця
Недільна пожертва – $1,204.00
/ Разом - $2,402.00
Українська Католицька парафія Пресвятої Родини з радістю
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за вітає всіх нових членів у молитві та церковних відправах. Вітає
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 17 – го грудня 2017 р.
мо їх разом у нашій спільній родині в Ісусі Христі.
“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 Різдв’яна пожертва: Дорогі парафіяни, у цей подарунковий
передріздв’яний час не забуваймо і про обдарування нашої Церкви,
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
як ми це робимо для наших рідних. Кожен Ваш дарунок-пожертва
до священика.
буде високо оціненим і Господь Вас винагородить сторицею
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------До вашої уваги: Кл. 3, 4–11. «Умертвляйте, отже, ваші земні члени:
розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість
– що є ідолопоклонство» Знаємо, що кожна земна радість, якою б
вона не була, – дочасна. Лише Бог є Джерелом вічної радості. Але цієї
Новини нашої парафії:
втіхи, яка лине від Господа, не зможемо відчути, доки не
1. Запам`ятайте:
умертвлятимемо своїх гріховних схильностей, у яких найчастіше шукали
а. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2017/2018 при нашій
парафії відбудеться у неділю 31 грудня починаючи о 9 год. вечера. і шукаємо радості. Апостол Павло називає такі гріхи як розпуста,
нечистота, пристрасті, лиха пожадливість, зажерливість –
Музика – від гурту “Земляки”. Додаткова інформація прилучена до
ідолопоклонством. Тобто тим, що часто в нашому серці займає місце
нашого вісника.
б.Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в Господа, а отже – місце Його радості! Поборюймо ці гріхи у своєму серці
та наповнюймось Господом. Бо лише з Ним зможемо пізнати правдиву
неділю 21 січня 2018 р.Б.
радість, яка не проминає, лише в Ньому зможемо знайти захист від
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
спокус і витривати в чистоті до зустрічі з Господом!
А. всім жінкам з нашої парохії, які продовжували брати участь у
Лк. 14, 16-24. «Один чоловік справив велику вечерю й запросив
нашому розпродажі випічки солодкого. Через їхню старанну працю багатьох». Цей уривок показує нам, що Бог кличе всіх йти за Ним.
вони спекли солодке та пожертвували для розпродажу минулої
Слово «багатьох» означає – всіх. Це справді так. Покажіть мені ту
неділі. Жінки які брали участь у продажі солодкого минулого тижня: людину, якої Бог би не кликав, якої б не хотів бачити у своєму Царстві!
п. Н. Баранські, п. С. Мотекю, п. О. Герич, п. О. Владичак, п.
Бог кожну людину створив для вічності з Ним. А хто є вибрані? Це ті, які
О. Сугоровська, п. Марія Шафранська(яка пожертвувала 80 дол.,
самі себе вибрали, бо вирішили відповісти на цей Божий заклик.
щоб покрити витрати на випічку солодкого), п. Н. Попович та
Бачимо, як усі ці троє осіб в різний спосіб відмовляються або, радше,
п. І. Герета. Було зібрано 500 дол. від розпродажу.
знаходять виправдання, чому вони не можуть прийти на цей бенкет, не
Б. Родинi з нашої парохії, яка бажає залишитись як анонімний
можуть відповісти на запрошення. Погляньмо на наше життя: з одного
боку – ми усвідомлюємо, як би мали жити, як нам треба чинити в певних
жертводавець, пожертвувала 300 дол, для необхідного вжитку у
обставинах, бо знаємо Божі Заповіді. А з іншого – що в нас виходить
нашій Церкві.
В. п. Мартину Сміт, який в суботу 16 грудня добровільно вклав свої натомість? Бачимо, як ми відповідаємо на той Божий поклик. Завжди
знаходимо причини, чому так не живемо, чому так не чинимо.
зусилля і працю провівши нову газову трубу та підключив нову
Якщо хтось хоче виправдатися, то завжди шукає причини, а хто хоче
плитку у парафіяльній кухні.
Г. всім парафіянам, що прилучилися до другої добровільної збірки відповісти на запрошення Бога, то завжди знайде можливість. Владика Венедикт (Алексійчук.
минулої неділі (прибирання храму та церковної території). Всього
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!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

було зібрано $240.00.
Ґ. Павлові та Касі Тупичак та їхнім друзям, які організували вдома
спеціальну вечірку, та зібрані кошти передали одній потребуючій
Родині з нашої парохії: 1,585 дол.
Д. Кредитовій Кооперації Самопоміч Н,Й., за різдв`яну пожертву в
сумі 1,000.00 дол, для необхідного вжитку у нашій Церкві.
Е. Пані Олені Саміло, яка протягом минулих років дбала і продовжує
дбати про прикрасу нашого храму квітами на Різдвяні свята, а також
за те, що вона приготувала просфору перед Різдвом, яка була
посвячена та роздана парафіянам для Свят-Вечора. Нехай Бог
Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
винагородить сторицею.
3. Дорогі Парохіяни: Кожен з нас прикрашає доми перед Різдвом.
Просимо також пам’ятати про прикрасу Церкви у цей час. У ваших
річних конвертах знаходяться конверти з назвою “flowers” , які
просимо вживати при складанні пожертв для прикрас квітами

Запамятаймо: 1. Божа воля тоді добра і богоугодна, коли виконується в
ній те, про що апостол Павло каже: «Усе робіть на славу Божу» (1 Кор.
10:31). «А все нехай діється пристойно й докладно» (1 Кор. 14:40); а
навіть, коли щось є Божою волею, волею доброю і богоугодною, то й
тоді ще не годиться бути вдоволеним і спокійним, але треба старатися і
трудитися, щоб те, що ми виконуємо було теж досконале і зразкове як
щодо самої речі, щоб вона була згідна з наказом, так і щодо сили
людини: «Люби Господа, Бога твого - каже Христос (Лк. 10:27) -всім
серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою
твоєю; а ближнього твого, як себе самого» (св.ВасилійВеликий, КПр. 276).
2. Коли Бог бачить когось вдячним за попереднє, то посилає йому ще
більші дари. Стараймося, отже, і ми приносити Богові посильну
вдячність за добра, нам дані, щоб удостоїтись ще більших... Коротко
кажучи, як ми ніколи не зможемо полічити морські хвилі, хоч би ми й
тисячу разів пробували, так не зможемо перерахувати різнорідні Божі
добродійства, що їх Він зіслав на наш рід. (св. Іван Золотоустий,
Гомілія 2 7, на Бут. 3:20).

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Як наблизити дітей до Бога?
це найкращий спосіб навчити дитину; стань для неї прикладом для
...продовження з попереднього вісника....
наслідування і дякуй Богові за все. Попроси дитину повторити за
6. Дозволь дітям брати участь у церковній діяльності: Якщо у
тобою, і побачиш, що дуже скоро вона навчиться робити це сама.
Джерело: CREDO
церкві проводять катехизацію для дітей, нехай ваша дитина ходить
на ці заняття. Якщо дитина любить співати, запишити її в церковний Святого преподобного Спиридона чудотворця, єпископа
дитячий хор. Якщо при храмі є драмгурток і дитині подобається
Трімитійського: Святий Спиридон народився на острові Кипр. Він
брати участь у виставі — нехай стане учасником. Якщо в школі
працював на землі, при цьому був побожним і багатим на чесноти.
збирають одяг і продукти для потребуючих — поясни дитині, чому ми Згідно з твердженням деяких ранніх істориків Церкви, він багато
маємо допомагати ближнім. Ніколи не забороняй брати участь в
страждав у часи переслідування християн, яке почав Максиміян
такій діяльності, якщо дитина хоче цього; дозволь їй набути цей
Галерій. За його наказом святому Спиридонові випалили одне око і
досвід і завжди позитивно стався до її досягнень та пригод. Говори
підрізали стегно однієї ноги. Коли померла його жінка, він ще ревніше
дитині про те, що Богові подобається її добра поведінка і
посвятив себе молитві і добрим ділам. Невдовзі його поставили
солідарність, а також скажи, що пишаєшся бути її мамою/татом.
єпископом в місті Трімитунт. Ставши єпископом, він жодним чином не
7. Покажи своїм дітям, що є діти, які не мають усього
змінив свого життя: ходив із серпом у поле і не цурався фізичної
необхідного: Привести дитину у фонд чи заклад, що займається
праці. Невеличке господарство вела його дочка Ірина, яка посвятила
допомогою іншим, — це чудовий досвід для усіх задіяних: для дітей, себе життю в дівицтві. Як світло ясного дня, так засяяли чесноти
яким допомагаємо, для наших дітей, для нас самих. Допомагаючи
святого Спиридона. Свої доходи він ділив на дві частини: одну
своїм дітям побачити, що світ — це не ідеальне місце, і що не
роздавав бідним, а другу позичав тим потребуючим, які могли
всі діти мають дім, маму і тата, ми допомагаємо їм відкрити
повернути позику, щоб потім передати її ще іншим. Але своєю рукою
серця. Ви можете відвідати фонд, який допомагає безпритульним
він ніколи грошей не давав, якщо хтось потребував його помочі, то
дітям і сиротам, чи відвідати дитячу лікарню. Всі діти заслуговують
святий Спиридон показував йому на скриньку, де зберігалися гроші, і
на те, щоб їх любили і почули. Дозволь своїй дитині набути такий
просив, щоб потребуючий сам узяв стільки, скільки йому треба.
досвід хоча б двічі на рік. Організуй гру в футбол, перегляд фільму
Одного разу якийсь чоловік, віддаючи позику, лишень удав, що кладе
чи просто зустріч-знайомство. Таким чином твоя дитина зрозуміє, що гроші до скриньки. Про це знав святий, бо Бог наділив його духом
не всі діти мають такі привілеї, як вона; вона навчиться ділитися з
прозорливости, але не сказав нічого. Через якийсь час той чоловік
іншими, вважати усіх рівними та стане свідомою дитиною, яке буде
знову прийшов просити допомоги, але скриньку застав порожню.
хотіти допомагати іншим.
Святитель упімнув його і сказав, що “користь здобута зрадою і
8. Навчи дітей цінувати природу: Аби навчити дитину милуватися брехнею, не є користю, а очевидною шкодою”. Одного разу святий
горизонтом, не обов’язково везти її в другу країну. Достатнього
Спиридон довідався, що р сусідньому місті засудили на смерть
всього однієї квітки, щоб навчити твою дитину, що Бог присутній у
невинного чоловіка. Святий єпископ зразу ж поспішив туди. Хутко
кожному творінні, навіть у найменшому; в небі, морі, зірках, місяці,
йдучи, він прийшов до річки, яка через безнастанні дощі вилилась з
деревах, у горах. Можеш запитати дитину, як сильно, на її думку, Бог берегів, так, що на протилежний берег ніяк не можна було дістатися.
її любить; можеш дати підказку — нехай дитина спробує порахувати Тоді святитель помолився до Бога та сухою ногою перейшов через
зорі чи подумати, наскільки глибоке море. А тоді скажи, що любов
хвилі, він щасливо дійшов до сусіднього міста й звільнив невинно
Бога така ж незліченна, як зорі на небі чи пісок на березі моря.
засудженого. Ось так Господь Бог творить чуда там, де чоловік,
Важливо, аби діти знали: все, що нас оточує, створив Бог. Подорож проваджений духом християнської любови, спішить ближньому на поміч.
до іншого міста чи країни може стати чудовою нагодою, щоб
У часі Великого посту святий і його дочка Ірина їли лиш один раз на
поговорити з дітьми про Бога.
кілька днів. Якось у тому пості прийшов до святого Спиридона один
9. Навчи дітей, що набагато приємніше давати, ніж отримувати
подорожній, втомлений і голодний. У хаті не було навіть скибки хліба, а
Ірина сказала, що є лишень вуджене м’ясо. Святий Спиридон велів
Різдвяний період — прекрасний час для цього. Є два способи як це
зварити м’ясо і подав його подорожньому, а щоб його заохотити, і сам
зробити. Перший — придбати одяг чи іграшки для потребуючих
став їсти, бо, як сказав словами Святого Письма, “чистим усе є чисте”.
дітей, щоб і вони могли святкувати. Інший — попросити своїх дітей
Святитель Спиридон брав участь у Першому Вселенському соборі в
пожертвувати свої іграшки, які ще в доброму стані, але якими вони
вже не бавляться. Дітей треба залучати до усіх етапів цього процесу: Нікеї (325 р.), хоч він був і не дуже вчений, однак відзначався серед
від вибору і придбання іграшок до загортання в подарунковий папір і інших своєю глибокою вірою. Коли один філософ почав хизуватися
передачу отримувачам. Таким чином вони зрозуміють, що не так-то й своїм красномовством, тоді святий Спиридон устав і кількома словами з
такою силою виклав йому головні правди Христової віри, що мудрагель
легко усім щось отримувати, і що не всі діти можуть тішитися тими
враз замовк і з тої хвилі став віруючим християнином. Згідно з
привілеями, які ми, батьки, даємо своїм дітям. Такий вияв щирості
переданням, святий Спиридон оздоровив з тяжкої недуги імператора
можна здійснювати впродовж усього року; важливо — передавати
Констанція, а при тій нагоді упімнув його, щоб цісар не обстоював аріян,
нашим дітям любов до тих, хто її найбільше потребує. Коли вони
а був вірним слугою Христової Церкви. Чуда, якими Бог прославив свого
передадуть подарунок, запитайте, як вони почувалися, коли
слугу, були дуже численні. Жив святитель Спиридон свято і помер свято
передали подарунок іншій дитині, чи що їм найбільше сподобалось. після 344 р. Він належав до тих єпископів, які своїми підписами
Бога можна знайти в різний спосіб; навчіть їх, скільки радості можна ствердили, що приймають рішення місцевого Сардикійського собору, на
отримати від того, коли щось віддаєш, а не отримуєш.
якому було урочисто оголошено про невинність святого Атанасія.
10. Навчи дітей дякувати: Сніданок, обід чи вечеря можуть стати
Нетлінні мощі святого Спиридона у середині дванадцятого століття
чудовою нагодою для того, щоб навчити дитину дякувати Богові за
через напади варварів було перенесено до Царгорода; а 29 травня 1453
все, що Він нам дає, включно з їжею на столі. Можна сказати
р. священик Георгій Калохерет переніс їх до Сербії. Згодом, у 1460 р.,
простими словами: «Боже, благослови нас і їжу, яку ми будемо
мощі було перенесено на острів Корфу, окрім правої руки, яку передали
споживати. Дякуємо за те, що кожного дня дбаєш про нас. І просимо: до Риму.
дай хліба тим, хто його не має. Амінь». Пам’ятай, що твій приклад — І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.

Запам’ятаймо: ВЛАСНІ ТРІЩИНИ
Один чоловік найнявся водоносом до багатого пана. Він кожного
дня на коромислі приносив два великі горщики води. Але один з
горщиків мав тріщину. В той час як іншому нічого не бракувало і він
до кінця подорожі був наповнений водою, тріснутий приходив
заповнений лише на половину.
Так продовжувалося протягом двох років. Кожного дня водонос
приносив тільки півтора горщика води до панського дому. Очевидно,
повний горщик пишався своїми досягненнями. А бідний тріснутий
горщик страждав від своєї недосконалості. Він міг виконувати тільки
наполовину ту справу, для якої був створений.
Після двох років, котрі видалися йому втраченими намарно, він
біля струмка промовив до водоноса:
- Я відчуваю сором і хотів би перед тобою відкритися.
- Чому? – запитав водонос – Чим ти засоромлений?
- Тим, що протягом двох останніх років я приносив тільки половину
води, бо на шляху до панського дому через тріщину в моєму боці
вона виливається. Це через мене ти повинен більше трудитися і не
отримувати належної платні за свою працю.
Водонос, співчуваючи старому тріснутому горщику, відповів:
- Сьогодні, коли ми будемо вертатись, зверни увагу на ті гарні квіти,
що на шляху. І справді, коли вони простували шляхом, старий
тріснутий горщик зауважив на дорозі гарні польові квіти і це його
трохи розвеселило. Але в кінці він знову впав у відчай, бо був
наполовину порожній, і попросив прощення у водоноса. А водонос
сказав до горщика: - Чи ти зауважив, що квіти були лише по одній
стороні дороги? Це тому, що знав я про твою тріщину і скористався з
неї. Я посіяв насіння квітів по твоїй стороні, і кожного дня, коли ми
верталися від струмка, ти поливав їх водою. Два роки я збирав ці
квіти і прикрашав ними стіл мого пана. І якби ти не був таким, яким є,
не мав би він такої краси у своєму домі.
Кожен з нас має свої власні тріщини. Всі ми є надтріснутими
горщиками. Але Господь, якщо ми Йому це дозволимо, зможе
використати наші тріщини для прикраси Свого дому. В Божому
задумі не марнується нічого. Якщо ми хочемо бути однією парафією і
служити одні одним, згідно з Божим покликанням, Він промовляє до
нас: “Не бійтеся своїх тріщин. Визнайте їх і дозвольте Мені
використати їх для прикраси Царства. Сміливо йдіть вперед, знаючи,
що в вашій слабості проявляється Моя сила!”
До вашої уваги: .......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
СКАРБИНКА МУДРОСТІ – СПОКУСИ
221. Людська є рiч згрiшити, християнська – з грiхiв повстати, а
диявольська – в грiхах перебувати (св. Августин).
222. Яких тiльки жертв не приносять люди, щоб утримати життя тiла,
а для життя вiчного не хочуть принести ніякої жертви (св. Августин).
223. Не дивуйся тому, що є люди, якi кидають свiт заради Бога, а
дивуйся тому, що кидають Бога задля свiту (Іван Луцик).
224. Хоч дзвонами сповіщай мудрість свою, однак торгаші на базарі
все одно заглушать її дзвоном мідяків.
225. Є два способи швидко стати бiдним: працювати в недiлю i
красти чуже добро (Іван Луцик).
226. Захланність наповнює лiси розбiйниками, доми злодiями,
ярмарки ошуканцями, суди кривоприсягою, очi бiдакiв сльозами,
в’язницi злочинцями, а пекло – осудженими (св. Василій Великий).
227. Найстрашнiше зло, яке йде від захланності, – це затемнення
душi в справах вiри (св. Лев Великий), бо скупець, прив’язаний до
речей дочасних, не має часу думати про вiчність (Іван Луцик).

228. Пес, що гризе кiсть, не віддасть її за цiле королiвство; так само
злий багач швидше зречеться спасiння, а не дасть нiчого зi свого
майна (св. Бернард).
229. З усього вашого майна в хвилинi смертi залишиться вам єдине –
те, що ви дали убогому! (Митроплит Андрей).
230. Мурашка громадить пильно на зиму, а якщо ти даєш милостиню,
то громадиш на життя вiчне (св. Августин).
231. Спішім робити добро, поки сонце світить! (о. Ігор Цар).
232. Що маєш зробити завтра – зроби сьогодні, а що маєш з’їсти
сьогодні – залиши на завтра (Іван Пилипчак).
233. Скупар подiбний до вола, що тягне ячмінь до стодоли, а сам їсть
солому (св. Августин).
234. Захланний подiбний до свинi, з якої пожиток щойно тодi, як її
зарiжуть (св. Бонавентура).
235. Хто загрубий з обжирства, той не протиснеться через вузькi
ворота, що ведуть до неба (св. Григорій Назіянзький).
236. Як човен, наповнений водою, поринає, – так той, що вживає
алкоголь, тратить весь розум i летить у пропасть, аж поки не пiрне в
пекельну безодню (св. Iван Золотоустий).
237. Горiлка наймудрiшого зробить найдурнiшим, а найсильнiшого
зумiє кинути в болото (Іван Пилипчак).
238. Приручена тварина повертається до дикого стану, якщо їй
дозволити робити все, що хоче; так i людина, яка не працює над
собою, дичiє (Мішель Куаст).
239. Я живу не для того, щоб їсти, а їм для того, щоб жити (Сократ).
.... далі буде....
П’ЯТА БОЖА ЗАПОВІДЬ - «НЕ ВБИВАЙ!»
(з книги "Божі заповіді" о. Юліян Катрій, ЧСВВ)
...продовження з попереднього вісника....
Аборт — найбільший злочин матері: Вбити дитину в лоні —
найбільший гріх матері. Чи може бути на світі більший злочин, як
кров рідної дитини на руках матері? Цей злочин перевищує злочин
Каїна, бо там був убитий брат, а тут — рідна дитина. Бог кликав до
Каїна: «Каїне, де твій брат Авель?» А на Страшному Суді Господь
запитає кожну матір, яка з кров’ю на руках своєї дитини: «Негідна
мати! Де твоя дитина?» Під час останньої світової війни у
нацистській Німеччині міністром пропаґанди був колишній католик
Йосиф Ґеббельс. Він мав шестеро дітей. Коли вже валилася
Німеччина під ударом альянтів, він постановив покінчити
самогубством з родиною. Всі мали зажити отруту. Діти боялися
смерті. Батьки дурили дітей, кажучи, що всі вони мусять утікати з
Берліна. І щоб вони нічого не боялися, їм дадуть впорскнення на
спання. Старші діти зрозуміли, про що тут ідеться, тому не вірили
батькам. Найстарша дочка благала: «Мамо, я не хочу вмирати!
Мамо, ти неправду говориш!» Вона хотіла втекти, та мати разом з
доктором взяла її насильно до іншої кімнати. Там їй впорскнули
отруту, і вона загинула. Так гине й друга дитина. Проте нерви матері
здають. Вона вибігає на двір і каже до знайомої пані: «Я не можу
цього робити! Не можу! Вже двоє не живе. Я далі не можу, але я
дала слово Гітлерові». Опісля гине ще четверо дітей, а вкінці —
батьки. Правда, який це страшний злочин негідних батьків? Але
аборт тут нічим не поступається. Вбивство завжди є вбивством!
Жінки, прихильники абортів, покликаються на рішення Найвищого
Суду Америки, яке каже, що жінка має «свободу вибору». Вона може
або привести на світ дитину, або її вбити у своєму лоні. Яка це
«свобода вибору»? Чи це свобода засуджувати на смерть невинну
ненароджену дитину? Чи це свобода бути катом для своєї дитини?
Чи це свобода чинити вбивство невинної дитини? ..........................

