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3:00-год. після обіда –  Пауліна і  Андрій Волк / Панахида /,
зам. Меріан Фрікер - анг. мовою.
6:00 год. вечора – Вечірня
Неділя - 4-а по Зісланні Святого Духа, Всіх святих українського
народу. 24-го Червня, 2018 р. Свв. апп. Вартоломея й Варнави.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Єлисавети Ґерети та
всієї Родини, зам. Наталія Попович) - укр. мовою.

Глас 2: Апостол: Римлян 5:1-10. / Євангеліє: Мт. 6:22-33.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За всіх живих батьків - укр. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
Благословення для Івана Захарюка та всієї Родини,
зам. Олена Якубовська. попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками.

Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
Косми, пресвітера вірменського.
передподружні науки.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Олени Якубовської та Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35). Детальніша
всієї Родини, зам. Родина Захарюк. інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу 1:30 – 2:15
8:00 год. вечора - Молебень до Іс. Хр. (Молебень чи Акафіст служиться о 8 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п. Григорій Момот
– ій год. вечора кожного дня місяця червня)
та п. Христина Момот.
Вівторок, 19-го Червня, 2018. Прп. Висаріона, чудотворця. Прп. Іларіона Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
Нового, ігумена Далматської обителі, ісп.
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Сенді Мотекю,
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будьзам., Наталія П. який час.
Середа, 20-го Червня, 2018. Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 6- го липня 2018 р. і
9:00 год. ранку –  Клавдія Поцалія, зам. родина Сміт
розпочнеться о 8:15 годині вечора.
7:00 год. вечора – Акафіст до Преч. Діви Марії,
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 –
«Чудотворна Ікона Семистрільна » (Пом’якшення злих сердець) 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі
8:15-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного християнина.
Четвер, 21-го Червня, 2018. Перенесення мощів св. влкмч. Теодора
Служба Божа для дітей і молоді (8 – го липня 2018 р. о 12:00 год дня) в першу
Стратилата.
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітей9:00 год. ранку – Боже Благословення для Ігора і Олесі Варивода
батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до храму Господнього.
та всієї сім’ї, зам. Наталія П. Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 12:00 год
кожної п’ятниці.
7:00-год. вечора – Акафіст до чудотворного образа Божого
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
Милосердя ( Ісуса Христа)
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
П`ятниця, 22-го Червня, 2018 р. Св. Кирила, архиєп. Олександрійського.
9:00 год. ранку –  Анастасія Олешко,  Алекс Олешко,  Вільям 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
Олешко,  Василь Ломага,Ґлорія Толопка, зам. + Ґлорія Толопка, відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної
канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх робочих,
зустрічі з вами!
волонтерів та жертводавців нашого фестивалю
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

Понеділок, 18-го Червня, 2018. Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського. Св. мч.

Субота, 23-го Червня, 2018 р. Св. свщмч. Тимотея, єп. Пруського.

9:00 год. ранку –  Юрій Гудзій {1- а Річниця}, зам. Родина Попович

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

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
звертаємось
до
вас,
якщо
бажаєте
пожертвуйте
для
Недільна Пожертва, 10 червня, 2018 р.
листопадового
“Chinese
Action”.
Надіємось
на
ваші
пожертви.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
10.
24-го
Червня
2018
р
відбудеться
особлива
збірка
для праці і місії
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
святішого отця - (Св Петра гріш), але додаткових конверток не буде,
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
тому, що вони знаходяться у ваших річних конвертах під назвою
Свічки: $190, Вареники: $90,тетрапод: $7, Різне: $15, Пожертва день батька: $25,
Пожертва: $100, свята: $60, Вічне світло: $15, Харитативна Акція: $230,
Peter’s Pence Collection”. Надіємось на ваші пожертви у ваших
Місячна пожертва на іпотеку - $185, Недільна пожертва – $970, Разом - $1,882.
можливостях для розвитку цієї місії. За здалегідь дякуємо за вашу
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
пожертву.
дар любови для нашого храму минулих неділь 10 – го червня* 2018 р.
11. З 1-го липня по 5 – те вересня, 2017р. Біблійні науки не будуть
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
проводитися, оскільки літо – це час відпусток та вашого відпочинку.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у Тому насолоджуйтеся літом та милуйтеся надзвичайною природою
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
літа.
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до 12. Комітет Фестивалю завершив фінансові витрати щодо
священика.
фестивалю і було передано для добра нашого храму 8,000 дол.
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці червні 2018 р. наші 13. В Неділю 1 липня ми плануємо поїхати на закінчення молитов
Молебня до Іс.Хр. до East Moriches (exit 61 Sunrise Hwy) і відслужити
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
там Молебень до ГНІХ о 2- й год після обіда. Просимо всіх до участі
“На многая і благая літа!”
у спільній молитві.
Новини нашої парафії:
---------------------------------------------------------------------------------------1. Сьогодні 17-го червня 2018 р. святкуємо День Батька. З цієї
Стемфордська Харитативна Акція 2018. Кожен член нашої парафії
нагоди вітаємо всіх батьків нашої парафії з цим святом, та бажаємо закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом нашого Владики
Павла Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні парафіяни, які вже
Вам добра, Божої ласки і міцного здоров`я.
2. Найщиріші вітання Антонові Юрієві Бучак, синові Сергія Бучак підтримали акцію:
$100.00 – панство Налевайко,
та Тетяни Стеценко, в отриманні Таїнства Хрещення,
$50.00 – п. Іван та п. Христина Заковоротних,
Миропомазання та Євхаристії в суботу, 16 червня, 2018 р.
$20.00 – п. Петро та п. Галина Ковалів,
3. У вівторок 19-го червня 2018 р. Б. о 7:15 годині вечора
п. Артур та п. Оксана Батор,
запрошуємо Церковну управу та комітет нашого фестивалю на
п. Володимир та п. Ірина Попович,
парафіяльну місячну зустріч, багато чого потрібно обговорити
п. Михайло та п. Надія Москалюк.
та вирішити. Чекаємо на вас.
Разом зібрано 840.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
4. Місяць Червень - це місяць присвячений Серцю Христовому.
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
Молебень чи Акафіст буде відправлятися щодня окрім неділі
протягом червня о 8-ій год. вечора. Просимо всіх парафіян до участі Дорогі парафіяни Української Католицької Церкви Св.
у цих відправах. Будь ласка знайдіть час, щоб нам всім разом
Родини! Я хочу привітати всіх вас із проведенням цього року
зустрітися на цих богослуженнях.
чудового фестивалю української музики та культури, який зібрав
5. Шановні парафіяни!!! Запрошуємо вас на спільну молитву
численних гостей! Хоча це був лише наш другий фестиваль поспіль,
(Акафіст, вервиця) для вшанування ікони «Божого Милосердя» за
однак, ми, як парафіяльна спільнота, здійснили чудову працю. Хочу
Божу ласку, щасливу долю для наших дітей, мир і спокій у наших
подякувати всім тим, хто 9 і 10 червня брав участь у приготуванні цієї
сім’ях та родинах. Чекаємо вас у нашому храмі у четвер о 7-й год.
події: гостям, виконавцям та працівникам. Особлива подяка – вам,
вечора на молитві.
парафіянам Української Католицької Церкви Святої Родини, які
6. Майбутні події: а. Прибирання церкви: Наступна добровільна
допомогли приготувати їжу та прикрасити нашу церковну територію,
збірка відбудеться сьогодні неділя, 17 червня 2018 р.Б.
а також прибрати її протягом цілого тижня після свята. Дякую тим,
б. 11 – 12 Серпня відбудеться щорічна проща до Сестер
хто обслуговував гостей фестивалю, подаючи страви, продаючи
Служебниць, разом з Патріархом Святославом та Кардиналом
тістечка, напої, виготовляючи цукерки з цукрової вати та продаючи
Доланом Архиєпископом Ню Йорка, у Слотсбург, НЙ.
попкорн. Спільна праця усіх парафіян стала запорукою успішного
в. 26 – го Серпня 2018 р. відбудеться наш Парафіяльний Пікнік з
фестивалю. Дякую Кредитній спілці Самопоміч (Self Reliance) за
нагоди 27 – річниці Незалежності України.
спонсорську підтримку цьогорічного фестивалю. Дякую усім
7. Висловлюємо нашу щиру подяку:
продавцям сувенірів, які відвідали фестиваль. Я хочу подякувати
а. п. Ігорові Варивода, п. Романові Котик, п. Петрові Данков,
всім за вашу участь у концерті в суботу, 9 червня 2018 року. Це був
п. Романові Васьків, п. Сергійові Шелестов, панству Подолських, які
чудовий пісенний вечір, який відвідало численна аудиторія цінителів
незалежно від дня з понеділка по п’ятницю поскладали всі тенти,
української пісні. Висловлюю вдячність усім виконавцям, які
почистили та поскладали всі речі у кухні, підвалі та в приміщенні для
відвідали фестиваль 10 червня та стали його окрасою. Я високо
зберігання після нашого фестивалю.
ціную допомогу всіх вас та кожного зокрема, якою ви приєдналися до
б. п. Тарасові Борикайло, який неодноразово заощадив додаткові
успішного проведення фестивалю. Дякую усім гостям, які прибули до
витрати на нашій каві доставляючи солодке і тощо.
нас та, сподіваємося, гарно провели час завдяки нашим з вами
в. панству Ігорові Корецьких, які пожертвували 100 дол. для
спільним старанням. Сподіваюся, що в наступному році ми
необхідних потреб нашого храму. Нехай Бог поблагословить усіх
продовжимо нашу традицію та проведемо наступний успішний
волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
фестиваль, як і цьогорічний. Хочу повідомити, що чистий прибуток
8. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром $6.00 за
фестивалю становить $8,000 дол. та свідчить про його успішність.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.

9. Дорогі парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,

Моя велика вдячність усім вам та кожному зокрема! Нехай Господь
щедро вас благословить!
о. Ольвіян Попович

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Інші пороки також між собою пов'язані, як поєднані між собою й одна
Увага: ВІДПУСТ В МОНАСТИРІ СВЯТОГО ЙОСАФАТА отців Чину
від одної залежать чесноти.
Св. Василія Великого: Запрошуємо до участі у відпусті 24 червня
2018 року в монастирі за адресою: 1 East Beach Drive, Glen Cove, NY Милостиня приносить переблагання за гріхи. Вона очищає
11542, on Long Island. Архиєрейська Свята Літургія розпочнеться грішника в очах Божих і відвертає кару.
Ісус говорить: "Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний!
о 10:30 зранку, Сповідь триватиме до і під час Літургіїї.
Також не судіть, щоб не суджено й вас; і не осуджуйте, щоб і вас не
До вашої уваги: Я не тут! - Жила-була одна жінка. Вона була дуже осуджено; прощайте, то простять і вам. Давайте і дадуть вам;
мірою доброю, натоптаною, струснутою й переповненою вам у
релігійна, забобонна і дуже любила Господа. Щоранку вона ходила
до церкви. На вулиці діти щось кричали їй услід, жебраки просили в подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють
вам." (Луки 6:36-38). Святий Григорій з Назязу пише: "Милосердні
неї милостиню, але вона була настільки занурена в молитви, що
абсолютно нікого й нічого не помічала. Одного разу вона, як завжди, мають ключ до скарбниці ласк Божих". Святий Апостол Петро
йшла по вулиці, нікого не бачачи і не чуючи проханнь про допомогу, і говорить: "Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов
покриває багато гріхів." (1 Петра 4:8). Святий Апостол Павло
вийшло так, що дісталася до церкви ще до часу початку служби.
Жінка штовхнула двері, але ті не відкрилися. Жінка штовхнула двері говорить: "Треба поміч давати слабим, та пам'ятати слова
Господа Ісуса, бо Він Сам проказав: Блаженніше давати, ніж
сильніше, але двері виявилися замкненими. Засмучена тим, що їй
вперше за довгі роки доведеться пропустити службу і, незнаючи, що брати!" (Дії 20:35). Вода гасить вогонь палаючий, а милостиня
гріхам противиться", - стверджує Дух Святий устами Господнього
робити, вона глянула вгору. І там, якраз навпроти її обличчя, вона
помітила записку, приколоту над дверима. На ній було написано: «Я Мудреця. (Енц. 333) . "Допоможи вбогому, а позискаєш рай", закликає святий Мефодій.
не тут!»
МОЛИТВА ДУШІ ДО БОГА
ЩО ПЛЕКАЄМО, ТЕ Й ПРОРОСТАЄ: Одного разу учні прийшли до
Мудреця і запитали його: чому погані схильності легко оволодівають Чи можемо говорити з Богом? Чи створіння може говорити зі своїм
людиною, а добрі - важко, і залишаються не міцними в ній. - Що буде, Творцем? “Бога ніхто не бачив ніколи“ (Йо. 1,18). Філософи нам
якщо здорове насіння залишити на сонці, а хворе зарити в землю? - кажуть, що Бог є “трансцендентний”, поза людським досвідом. Святе
Запитав старець. - Доброго насіння, що залишено без грунту, загине, Письмо нас учить, що Бог зовсім інакший від нас, Божі дороги – інші
від наших. А Літургія співає про Бога, що Його не можна правдиво
а погане насіння проросте, дасть хворий паросток і худий плід, відповіли учні. - Так роблять люди: замість того, щоб таємно творити описати чи навіть уявити (“несказанний”), не можна Його охопити ні
словом ні думкою, ні серцем ні умом (“незбагненний”), не можна
добрі справи і глибоко в душі ростити добрі початки, вони
очима людськими бачити (“невидимий”), неможливо осягнути Його
виставляють їх напоказ і тим гублять. А свої недоліки і гріхи, щоб їх
нашими силами (“неосяжний”). Святі Отці говорять, що ідеї-поняття,
не побачили інші, люди ховають глибоко в душі. Там вони ростуть і
які маємо про Бога, є нашими “ідолами” і не помагають нам розумом
гублять людини в самому її серці.
збагнути Його; можемо тільки подивляти Його, і подив цей помагає
Божий Дар: Коли страждання наближається до нас, приймімо його з нам зрозуміти щось думкою про Нього. Отож, чи можливе для нас
посмішкою. Якщо ви з посмішкою приймаєте все, що Він нам дає, і
бути в якомусь контакті з Богом? Справді великанська віддаль
все, чого від нас вимагає, то це найбільший Божий дар. (Мати
відділює нас від нашого Бога!
Тереза)
Одначе, сам Бог виповнює цю віддаль. Нам неможливо було б з
Любов Ближнього: Один віруючий чоловік завжди приходив на
Богом говорити, якби сам Бог немов усунув цю віддаль, яка є між
роботу сяючий і радісний. Одного разу товариш по роботі запитав
Ним і нами, і наповнив п любов’ю. “Бог так полюбив світ” (Йо. 3,16),
його: - Чому ти завжди такий щасливий? Що робить тебе таким
тому створив його і нас. Він перший заговорив до своїх творінь,
задоволеним? Робота в тебе важка, та й вдома турбот вистачає...
збудив у них сильне бажання піднестися понад звичайне людське
Чоловік посміхнувся у відповідь:- Просто я всіх люблю. Святе Письмо існування та з’єднатися з ним. А св. Павло з захопленням каже, що
говорить: «Не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові, бо
ми маємо право казати Йому “Отче!” Отже ж, Господь дає нам
хто любить іншого - виконав закон» (Рим. 13:8). Любити всіх - хіба це можливість і навіть право, а з правом і обов’язок, говорити до нього, і
можливо? Так, якщо людина вірить в Бога і відкриває своє серце
це називаємо молитвою. Молитва – це слова, думки, почуття, що їх
Духу Святому. Бог всіх любить: і праведника, і занепалого грішника. І Бог розбуджує в наших серцях і які ми висловлюємо, щоб Бога
Він щедро дарує любов Своїм дітям. Через свою гріховну природу ми прославити, подякувати Йому за Його любов до нас, перепросити за
не вміємо любити тих, хто нас не любить. А часом навіть тих, хто нас наші провини та просити про благополуччя і благодаті від Нього,
любить. Але якщо ми приймемо нову духовну природу від Христа, то особливо ж про силу сповняти Його волю.Розберім кожну з цих
любити ближнього, навіть ворога, - стане для нас просто і природно. чинностей окремо.
Прослава: Вистане станути серед природи і глянути довкруги себе,
св. Макарій Великий: Про зовнішнє подвижництво і про те, який
щоб збудився в нас подив і питання: звідкіля ж усе це взялося?
спосіб життя є найвищим і найпершим, - знайте, улюблені, таке: всі
Наївно дехто каже, що матерія сама від себе постала зі співдії різних
чесноти одна від одної залежать і пов'язані між собою, як кільця
сил природи. Чи малюнок сам від себе малюється? Чи хата сама
духовного ланцюжка: молитва - від любови, любов - од радости,
радість - від лагідности, лагідність - од покори, покора - від служіння, будується? Чи тварини самі себе створили? Бачачи лад у природі,
доходимо до висновку, що той, хто створив її, мусить сам бути
служіння - від надії, надія -від віри, віра - від послуху, послух - од
простоти. Так і погані діла походять одне від одного: ненависть - від розумом всесильний; подивляючи красу світу, бачимо чудового
дратівливости, дратівливість - од гордости, гордість - од пихи, пиха - Творця, бо краса – це Його прикмета, а Його твір – Його “ікона“,
відбитка Його краси. Усвідомлюючи, що ввесь світ створений для
від невір'я, невір'я -від жорстокосердя, жорстокосерда - од
нас, для всіх людей, щоб ми користали з нього, живилися ним, дбали
недбальства, недбальство - від лінивства, лінивство - від нудьги,
про Нього – як не дійти до переконання, що той, хто створив усе для
нудьга - від нетерпеливосте, нетерпеливість - од сластолюбства.
--------------------------------------------------------------------------------------

нас, є добрий, і ласкавий, і повний любови? Ось причини
прославляти нашого Господа, Творця неба і землі. Так находять
молитву поети і так вони своїми поезіями моляться. Нагадаймо
Шевченка:
“Уже прокликали до паю,
А я собі у бур’яні
Молюся Богу... I не знаю,
Чого маленькому мені
Тойді так приязно молилось,
Чого так весело було?
Господнє небо, і село,
Ягня, здається, веселилось!
I сонце гріло, не пекло!”
„Мені тринадцятий минало”
Мало того. Нагадаймо, як сьогодні ми встали вранці, головно коли ж
прокинулися не лінивими, а повними енергії до якогось доброго діла.
Бог дарував нам ще один день творчого життя! Тому що він цього
хоче, ми існуємо, і це підсвідомо відчуваємо. Є мільйони творінь на
землі, і перед нами було їх багато, і все нові особи і речі починають
своє існування, але ми – кожний і кожна з нас – маємо особливе
місце в Божому серці. Він нас любить – так Ісус навчав! З яким
завзяттям кидаємося до праці для того, хто нас любить! Бачимо
зміст праці, ми хотіли б це тій особі сказати.
“Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже!”
Подяка: Подивляючи все, що Бог зробив для нас, дякуємо Йому за
все, що маємо від Нього – ні від кого іншого! Неважко знаходити
причин до подяки Богові. Якби Бог цього не хотів, нас навіть не було
б на світі! Дякуємо Йому за своє життя, здоров’я, здібнощі, батьків,
родину, друзів, батьківщину, їжу, дім, успіхи – о, скільки можна було б
вичислити дібр, якими користуємося в житті. Усе це – дари від Бога.
„Дякую Тобі, Господи, за всі блага, якими Ти мене обдарував”. Це
майже природний вигук, що сам виривається з уст. В устах нашого
народу ця молитва живе постійно: „Богу дякувати!”, „Спасибі!”
Перепросьба: Одначе, не йде все плинно в нашому житті. Ми хотіли
б бути добрими, привітними, допоміжними, щедрими – так як Бог
супроти нас. Але бачимо, що ми чомусь такими не є. I нам прикро. Не
раз і гірко, і досадно. Не раз гніваємося, іноді не хочемо комусь
помогти, не раз неправду скажемо, або осуджуємо інших, часом
батьків чи виховників не слухаємося, іноді не працюємо, як
належиться, не раз лихі пристрасті володіють нами, а не раз комусь
кривду чи шкоду вдіємо. Хотілось би інакшими бути, перемогти свою
неміч, своє себелюбство, але ж воно так важко! Що робити, до кого ж
за поміччю підемо? Св. Павло це ж саме відчував: “Коли я хочу
робити добро, зло сидить у мені... бачу інший закон у моїх членах,
який воює проти закону мого розуму і підневолює мене законові
гріха, що в моїх членах” (Рм. 7,21.23). Кому це сказати? А сказати
хочемо! Прагнемо! Це вже і є перепросьба. Маємо когось, хто нас
любить і розуміє, Він бачить наші немочі упадки, і він простягає свою
руку – не на те, щоб нас знівечити, принизити, відкинути геть, але
щоб – піднести, стерти наші сльози, очистити від злоби гріха, дати
сили йти до добра. Це наш Бог, наш Отець, який любить нас і бажає
лише нашого добра, порятунку. Тому зі щирого серця визнаємо йому
наше зло, чи й лукавство – і це є перепросьба. Перепрошуємо Бога,
перед яким ми зло вчинили, і нам стає легше; відчуваємо, що Він уже
й не бачить наших провин. Він радіє, коли наші гріхи є болем для
нас, значить, наші члени живі ще, і Він змиває наші провини, не хоче
більше їх згадувати, бо Він розуміє наш біль. 3 любов’ю батька Він
приймає нас, з любов’ю матері пригортає. Яка велика любов Його до
нас, хоч наша – така маленька до Нього. „Боже, милостивий будь
мені, грішному (грішній)”.
Ранішні й вечірні молитви у житті християнина-(Вибрано з
християнського часопису “Пізнай правду” січень-лютий 2005)
Вечірні і ранішні молитви є обов’язковими для кожного

християнина без вийнятку, адже вони сприяють постійній
готовності і усвідомленню того, що наше життя є лише тоді в
безпеці, коли ми перебуваємо з Богом. єднаючись з ним у
молитві. Життя віруючої в Бога християнської родини повинно
базуватися на молитві. Усі повинні в такій сім’ї молитися, чесно
працювати, ходити до храму, дотримуватися християнських
традицій. Життя у такій родині базується на вірі в Бога, любові до
Церкви і духовенства, повазі до старших, етичному вихованні. У
наш час, повний змін занепадає глибинне значення та практика
ранішних і вечірніх щоденних молитов. Це пов’язано з надмірною
перейнятістю людей матеріальним боком життя. Матеріальні
цінності позбавлені духовного змісту втрачають поступово свою
притягаючу силу, провокуючи занепад людської особистості, сім’ї
та всього суспільства. Усі досягнення, здобутки є корисні якщо
вони сприяють цілісному добру людини, якщо збагачують її
духовно та тілесно.У нас є могутній засіб спасіння – молитва. Не
занедбуймо її, пам’ятаймо, що найкращий спосіб переконатися у
корисності і привілеях молитви – це саме її практикування.
Церковні Заповіді
Церква встановила свята, щоб почитати Бога, Пречисту Діву
Марію і Святих. Католик, що самовільно, без важної причини,
опускає Службу Божу в неділю або в установлене свято,
допускається смертельного гріха. Істино кажу вам : Усе, що ви
зв”яжете на землі, буде звязане на небі. (і все, що розв”яжете на
землі, буде розв”язане на небі)” (Матей 18:18). Церковні закони
видають єпископи, наступники апостолів, зокрема Папа,
наступник Святого Петра що був головою апостолів, тому Папа
має владу над цілою Католицькою Церквою.
Головні Церковні Заповіді є:
1. Встановлені свята святкувати.
2. У неділі й свята Служби Божі набожно вислухати.
3. Наказані пости зберігати.
4. Кожного року принаймі раз сповідатися і в Великодній час
причащатися.
5. Весіль і забав у заборонені часи не справляти.
6. Злих книжок і часописів не читати.
7. Церкви й католицькі школи удержувати.
Встановлені свята святкувати. У неділі й свята Служби Божої
набожно вислухати. Що кажуть нам дві перші церковні заповіді?
Вони кажуть нам, що в неділю і свято не вільно без важної
причини робити тяжкої фізичної роботи, та що в ті дні треба
вислухати набожно Служби Божої.
Наказані пости зберігати.
Піст (Абстиненція) це встановлений Церквою час, в якому не
дозволяється їсти мяса, або в якому не дозволяється їсти мяса ані
набілу. Звідки знаємо, в яких днях є піст?
Ми знаємо це з проголошень єпископів і священиків.
Чому Церква накладає піст? Церква накладає піст, щоб ми володіли
похотями свого тіла, свобідніше звертали думки до Бога і покутували
за свої гріхи, Нема правдивого християнського життя без покути.
Кожного року принаймі раз сповідатися і в Великодній час
причащатися. Четверта Церковна Заповідь наказує нам
сповідатися бодай раз у рік, якщо ми допустилися смертельного
гріха. Одначе ми повинні сповідатися часто, бо часта сповідь
помагає поборювати спокуси, перебувати у стані ласки і зростати
в чесноті. (далі буде).

