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. 36/17

CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

15 – а Неділя після Зіслання Святого Духа, 17-го Вересня, 2017р.
Св. свщмч. Вавили, єп. Антіохійського. Св. прор. й боговидця Мойсея.

Глас 6: Апостол: 2 до Коринтян 4:6–15. / Євангеліє: Матея 22:35 – 46.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Демітрія, Максима та

Родини Сісаванґ, а також подяка Богові в перші уродини Данеїла
Середнього, зам. Родина Саміло та Надія Чорномидза) - укр. мовою.
Понеділок, 18-го Вересня, 2017. Св. прор. Захарії, отця Йоана Предтечі.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Ґлорії Толопки,
зам. Руслан Панюш.
Вівторок, 19-го Вересня, 2017. Спогад про чудо, яке було в Колосах, що в
Хонах, від архистратига.

9:00 год. ранку – Боже Благословення для Мартина та Сілвії
Сміт, зам. Родина
Середа, 20-го Вересня, 2017. Передсвяття Різдва Богородиці. Св. мчч.
Созонта.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для Родини Дональдц,
зам. Руслан Панюш
8:00 год. вечора – Уроки про Біблію (Читання, Пояснення, ітд) - укр. мовою.
Четвер , 21-го Вересня, 2017. РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.
Увага: Це є Богородичне свято.

9:00 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Родини Москалюк,
зам. Руслан Панюш.
П`ятниця, 22-го Вересня, 2017 р. Свв. і праведних богоотців Йоакима й
Анни. Св. мчч. Северіяна.

9:00 год. ранку - Боже Благословення для всіх Парафіян,
зам. Руслан Панюш
Субота перед Воздвиженням, 23-го Вересня, 2017 р. Свв. мчцц.
Минодори, Митродори й Німфодори.

6:15 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора –  Омелян Варивода/Панахида/(Річниця),
зам. Ігор Варивода з Родиною
Неділя перед Воздвиженням, 24-го Вересня, 2017р. Прп. Теодори
Олександрійської.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – ( Юрій Качмар /(Річниця),

зам. Родини Качмар та Ґриник) - укр. 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

September 17, 2017 / Вересень 17, 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 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 (5-9р.) 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 6- го
жовтня 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 (1 – го жовтня 2017 р о 11:30 год
ранку) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
11:30 годині ранку для дітей-батьків. Після Служби Божої буде
спеціяльна молитва та Благословення дітей і молоді на початок
навчального року. 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

Недільна Пожертва, 10 вересня, 2017 р.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $140, Тетрапод: $2, Воздвеження: $15, Кава: $130, Страховка: $170,

Місячна пожертва на іпотеку - $400.00,

Недільна пожертва – $818.00

/ Разом - $1,675.00

Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 10 – го вересня 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 вересні 2017 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”

Новини нашої парафії:
1. Преосвященіший Владика Павло звертається до всіх
наших парафій, Стемфордської Епархії: в наступну Неділю
24-го Вересня 2017р. відбудеться друга збірка для найбільш
пошкодженим людям після ураганів Гаврі та Ірма, які
залишили після себе багато шкоди в штатах Тексасі та
Флоріді. Всіх вас щиросердечно просить, щоб ви
прилучились у доброму серці і у ваших можливостях
пожертвувати необхідні кошти на поліпшення жахливих
обставин та умов в яких знаходяться наші потерпілі брати і
сестри у Христі.
2. Запам`ятайте:
а. Збірка в місяці вересні: Прибирання церкви: Наступна
добровільна збірка відбудеться сьогодні 17-го вересня 2017 р.Б
б. У вівторок 19-го вересня 2017 р. Б. о 7:15 годині вечора
запрошуємо Церковну управу на парафіяльну місячну зустріч.
в. 8 – жовтня, 2017 р. Служитиметься Св. Літургію з присутністю
нашого Єпарха Владики Павла Хомницького о 9- год ранку.
3. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. панству Юрію та Марті Тупичак, які пожертвували дві ікони для
добра нашого храму, а одночасно подяка Богові за всі ласки у
новоствореному Новому християнському житті з Ісусом Христом.
Б. п. Мартинові Сміт, який минулого тижня добровільно прилучив
свої зусилля та вміння після ремонту на другому поверсі нашого
парохіяльного центру, зремонтував та встановив назад всі наші
меморіяльні рамки з життя нашої парохії.
В. всім нашим парохіянам, які бачачи необхідну працю яку
потрібно виконати при нашому храмі, приєднюються до неї
щирим серцем і тим самим робить їх доброчинцями та
ктиторами нашого храму. Нехай Бог Поблагословить усіх
волонтерів і жертводавців та винагородить сторицею.
4. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
50.00 дол. від родини, будь- ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
5. Шановні парохіяни: якщо хтось з вас бажає замовити вічне
світло на тиждень , будь-ласка звертайтесь до о. Миколи або
дзвоніть до парохіяльного уряду для узгодження дати.
6. У понеділок 18-го вересня 2017р. організовується виготовлення
вареників для розпродажу з картоплею та з капустою починаючи з
6:30 год. вечора. Всіх запрошуємо прилучитися до цієї праці.

м. Лінденгурст, НЙ 11757

Новини з інших Парафій та нашої Єпархії:
1. Стемфордська Єпархія організовує 1- го жовтня при Монастирі
Сестер Служeбниць в Слотзбурзі Реколекційний день для родини
під назвою “Християнська Родина в Сучасному Світі”. Детальніша
інформація подається на додатку до вісника.
2. Матері в молитві при храмі Св. Архистратига Михаїла в штаті
Пенсілванія запрошують наших матерів приєднатись до молитов, щоб
разом відсвяткувати 10 річницю їхньої плідної праці при храмі.
Детальніша інформація подається на додатку до вісника.
3. Українська Католицька Церква Св. Мученика Юрія в Менгетині
запрошує всіх нас, у неділю 15 – го жовтня, 2017р. на святкування 400
літнього ювілею заснування Василіянського Чину Св. Йосафата.
Детальніша інформація подається на додатку до вісника.
До вашої уваги: 2 Кр. 4, 6–15. «А маємо цей скарб у глиняних
посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас»
Коли подивитися на апостолів, вони не були дуже вченими чи освіченими
серед тогочасних людей. Якщо ж подивимось на весь Божий люд в історії
Церкви, то хоч і багато святих були вченими й освіченими, але часто люди у
світі мали більші знання. Однак бачимо, що святі часто мали більший вплив
на суспільство і людей, політику світу, аніж усі вчені. Чому? Тому що сам
Господь діяв через них. З цього погляду і ми маємо дивитись на свої
слабкості та немочі й розуміти. Що хоча своєю силою і потугою ми не
можемо змінити щось навколо себе, в Церкві, суспільстві, державі, та якщо
дозволимо Богові діяти через себе, Він змінюватиме нас і все навколо нас.
Святі не були іншими, ніж ми. Вони були такими ж немічними та
слабкими як кожен з нас, але щораз більше у своїх немічних глиняних
посудинах дозволяли діяти великому Богові.
Мт. 22, 35-46. «Люби ближнього твого, як себе самого». Дуже часто, коли
говоримо про ці Христові слова, то звертаємо увагу лише на першу частину
– про любов до ближнього. Однак Господь вказує нам, що критерієм любові
до ближнього має бути любов до себе самого. Ближнього можемо любити
лише тоді, якщо любимо себе самого. Що значить любити самого себе? Це
не нарцисизм, чи якась самозакоханість. Це вміти приймати самого себе як
того, кого сотворив Господь. Адже всі таланти, які я маю, усі мої позитивні
риси не є випадковими. Так само щодо моїх слабкостей чи недоліків – за
тим також стоїть Бог. Потрібно вчитися прийняти себе самого як Божий дар,
з вдячністю, що Господь призначив мені народитися саме в цю епоху, серед
цього народу, саме в цих батьків. Звичайно, приймати себе тепер з усіма
недоліками – не значить погоджуватися бути таким завжди. Я бажаю
змінитися, стати іншим, ліпшим. Але приймаю те, що є зараз, бо такий я є
реально, в той же час потрібно також пізнавати себе і вдосконалюватися.
Якщо я навчуся приймати й любити себе таким, яким я є в цю
конкретну хвилю свого життя, то лише тоді зможу прийняти й любити
інших. - Владика Венедикт (Алексійчук)
КАТЕХИЗМ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПРО ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ.
.......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА....
1470 У цьому таїнстві грішник, піддаючись милосердному Божому судові,
певним чином випереджує суд, якому він буде підданий при кінці свого
земного життя. Бо саме тепер, у цьому житті, нам даний вибір між життям і
смертю, і тільки дорогою навернення ми можемо ввійти в Царство Боже, від
якого відлучає тяжкий гріх (Пор. 1 Кор. 5, 11; Гал. 5, 19-21; Од. 22, 15.).
Навертаючись до Христа через покуту і віру, грішник від смерті переходить
до життя «і на суд не приходить» (Iв. 5,24).
X. Відпусти (Indulgentiae)
1471 Наука про відпусти та практика застосування відпустів у Церкві тісно
пов'язана з наслідками таїнства Покаяння.
Що таке відпуст?
«Відпуст - це прощення перед Богом дочасної кари за гріхи, провина яких
уже стерта. Відпусту досягає за певних умов християнин, відповідно
наставлений, через посередництво Церкви, яка як служителька Відкуплення
розділяє І дає його своєю владою зі скарбниці заслуг Христа і святих»
Павло VI, Апост. конст. «Indulgentiarum doktrina», 1). «Відпуст є частковий
або повний, залежно від того, чи він звільняє від дочасної кари за гріхи
частково чи цілком» (Там само, 2.). Кожний вірний може здобути відпусти
для себе або для померлих (Кодекс канонічного права, кан. 994.).
......далі буде....

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Хто
слухає
слова
Мого,
і
вірує
в
Того, Хто послав Мене, життя
Про щиру дружбу з Ісусом
вічне
має,
і
на
суд
не
приходить..."
Івана 5:21-25
Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й
«Хто
йде
вслід
за
мною,
той
не
ходить
у темноті», - каже Господь
приносили плід ..." Івана 15:16
(Йо. 8:12). Ці слова Христові заохочують до того, щоб ми
Якщо всюди шукаєш Ісуса, то без сумніву, знайдеш Його.
А якщо шукаєш себе, то також знайдеш, але собі на погибель. Бо наслідували Його життя і святі заповіді Його, якщо ми справді
маємо бажання просвітитися і очиститися від усякого засліплення
хто не шукає Ісуса, той собі більше шкодить аніж увесь світ і всі
серця. Христова наука є найвищою за всі науки мудреців,
вороги. Якщо Ісус є з тобою, тоді все йде гаразд і ніщо не
філософів, за всі науки святих. Хто матиме Духа Христа, той
видається таким тяжким; а якщо немає Його – все йде тяжко.
Якщо Ісус мовчить у твоєму серці, лиха тоді втіха; а якщо Він хоч знайшов хліб життя. Дуже часто буває так, що люди стоять у
храмі Божому, вдають, що дуже уважно слухають Слово Боже, а
одне словечко промовить, відчуєш велику радість. Чи Марія
насправді думками вони далеко від храму. Або ж своєю
Магдалина не встала зразу ж з того місця, де плакала, як тільки
Марта сказала їй «Учитель є і кличе тебе!» (Йо. 11:28). Щаслива поведінкою дають зрозуміти священикові, що він задовго говорить
проповідь. Велемудрі слова ще не роблять людину ні святою, ні
та година, коли Ісус кличе від сліз до сердечної радости. Як тобі
праведною. А ось покора і чесне життя милі Богові. Чи можемо ми
сумно й тяжко без Ісуса! Який ти нерозумний і пустий, коли
бажаєш ще чогось крім Ісуса. Чи це не буде більша втрата, якщо знати все, чи можемо розуміти Біблію всю дослівно? В нас є
церква свята і є Божий посланець – священик у ній. Він і
б ти увесь світ утратив? Що може дати тобі світ без Ісуса? Жити
без Ісуса – ця тяжке пекло; а з Ісусом бути – солодкий рай. Якщо старається пояснити, розповісти доступно незрозуміле, розрадить
і щиро помолиться за нас. Але навіть коли б ми знали усю Біблію і
Ісус буде з тобою, ніякий ворог не зможе нашкодити тобі. Хто
думки усіх мудреців, навіщо все це без любові і благодаті Божої?
знайде Ісуса, той здобуде дорогий скарб; такий, що понад всі
скарби. А хто втратить Ісуса, той незмірно багато тратить: більше, Найвища мудрість - погорджувати світським життям і прагнути йти
до Царства Небесного. Воно є недосяжним, коли любуватися і
ніж увесь світ. Найбідніший той, хто живе без Ісуса, а
тішитися проминаючими багатствами і примножувати їх без міри.
найбагатший той, хто – з Ним. Велика то штука – вміти жити з
Не є на користь нашій душі і ганятися за почестями, пнутися
Ісусом, та й велика мудрість – триматися Його. Будь покірний і
вгору. Не треба давати волю бажанням тіла, щоб потім тяжко за
тихомирний, і Він буде з тобою. Будь побожний та спокійний, й
Ісус залишиться з тобою. Хутко можеш віддалити від себе Ісуса і це не покутувати. Дуже часто бажаємо собі, друзям чи родичам
довгих років життя, грошей, багатства. Інших земних благ, але не
втратити Його ласку, коли закортить тобі звернутись до світу. А
бажаємо праведного життя і думаємо про те, що має статися
якщо Його відправиш і втратиш, до кого ж пригорнешся і якого
колись. Не потрібно любити те, що досить швидко проходить, а
тоді шукатимеш приятеля? Без приятеля не зможеш щасливо
жити, і якщо Ісус не стане твоїм найсердечнішим приятелем, буде спішити туди, де чекає нас вічна радість. Так, спішити, бо життя
все одно на місці не стоїть, а час такий швидкоплинний. Ким би
тобі сумно і самотньо. Тому немудро поступаєш, якщо на когось
людина не була, куди б не пішла, буде їй тяжко, якщо не
іншого покладаєшся або кимось іншим тішишся. Треба воліти
звертатиметься до Бога. Згадаймо приказку «Без Бога ні до
радше увесь світ на себе нацькувати ніж образити Ісуса. Із усіх
дорогих тобі осіб нехай один тільки Ісус стане твоїм найбільшим порога». Нам здається, що ми дуже розумні і спритні, бо все нам
улюбленцем. Маєш любити всіх людей ради Ісуса, а Ісуса – задля вдається. Ми дуже цим гордимось і цінуємо себе, іноді занадто. А
Бог випробовує нас, розкриваючи в нашій душі сильне
Нього самого. Єдиного Ісуса Христа треба всім серцем любити,
бо Він найдобріший і найвірніший за всіх приятелів. Задля Нього і самолюбство. Селянин думає, що це лише завдяки його праці
поспіло зерно і вчасно зібрано. Майстер не намилується витвором
при Ньому як приятелі, так і вороги нехай будуть тобі дорогими;
за них усіх маєш молитися до Ісуса, щоб вони пізнали і полюбили рук своїх. Лікар отримує щедру подяку від пацієнта після вдалої
Його. Ніколи не бажай для себе особливої похвали чи любови, бо операції. А чи це людина така мудра і вміла баз Божої помочі?
Забуваємо, беручись за роботу, помолитись, із вдячністю
це належить єдиному Богу, який рівного Собі не має. І не бажай
перехреститися після закінчення справи. У тебе мало оплачувана
собі того, щоб хтось носив тебе в своєму серці, і ти ні в кого не
робота? Помолись і вона буде тобі в радість, бо працювати ябияк
закохуйся: тільки Ісус хай буде в твоєму серці і в серці кожного
доброго чоловіка. Будь чистий, май серце свобідне, не з’єднане ні – гріх. Помолись, якщо не вродив хліб, не вдалося звести
будинок, помер пацієнт. Пам’ятай, це воля Божа. Не занепокоюй
з яким створінням. Маєш бути сам-самісінький і чисте серце
душу свою тим, що тобі не ведеться так, як ти того бажаєш і
принести Ісусові, якщо мати спокій і бачити, який солодкий
хочеш. Не переймайся тим і не заздри іншому, бо нема людини
Господь (Пс. 33:9). Та, правду сказати, не дійдеш до того, якщо
тебе не випередить і не притягне до себе Його благодать, щоб ти, без смутку, без проблем. Добре почувається той, хто може щось
перетерпіти заради Бога. Нам здається, добре тій людині, що
нічим не зв’язаний і свобідний, сам душею з Ним єдиним
з’єднався. Бо коли Божа благодать приходить до чоловіка, тоді він багата, в якої є влада. Але погляньмо – добро небесне вічне.
Його ніколи не можна мати без клопоту і без страху. Для людини
набирає сили до всього. А коли вона покидає його, тоді він стає
вбогим і слабосилим, немов призначеним для того, щоб біда била не є щастям мати добра надміру. Їй вистачає середньої міри,
тому, коли ми в журбі (це по волі Божій), не нарікаймо, колись
його. Проте він не повинен ані впадати духом, ані в розпуку, а
спокійно здатися на волю Божу і все, що стріне його, перетерпіти буде радість. Ми живемо тут для того, щоб бути в нужді. Чи
можна поєднувати життя духовне і життя сите, розкішне? Для
на славу Ісуса Христа. Бо після зими приходить літо, після ночі
духовної людини потреби тіла на цьому світі стають великим
звону наступає білий день, а після бурі – ясна погода.
тягарем. Що й підтверджують слова пророка: «Із потреб моїх
(Уривок з книги «Наслідування Христа» Тома Кемпійський)
визволь мене, Господи». Світ є гірким для тих, хто купається в
Справжня перемога – перемога над собою
розкошах у цьому нещасному житті, бо воно є проминаючим.

Візьмімо за приклад недугу близької нам людини. Як ми
хвилюємося, лікуємо хворого і молимось за нього і якою є радість
одужання! Подякуймо Господу Богу і за хворобу, і за
виздоровлення. Без смутку життя не буде важливим, бо забудемо
про Бога і не будемо пам’ятати про молитву, про милостиню, про
піст. Чи має людина в достатку радість? До нього звикає і не
відчуває смаку добра й милості, яку посилає Бог, і є досить багато
людей (у теперішнім часі), які тяжкою працею дістали те, що так
довго мріяли здобути, і так до цього прив’язались, що зовсім
забули про Царство Небесне і не дбають про нього. Ніби будуть
вічно жити тут. Які бідні ті люди, що погрузли в речах земних.
Наприкінці життя вони відчують марність того, що так любили.
Поки людна має немічне тіло, вона не може жити без смутку,
болю, сліз. Треба подолати безліч перешкод тернистою
стежиною, поки дістанешся до раю, туди широких і легких доріг
немає. Коли бідують і сумують, то прийде пора на заслуги. Тому
пам’ятаймо про життя вічне. Не любімо тіло надміру, але й не
чинімо занадто наругу над ним. Справжня перемога - це перемога
над собою.
Лілія Фішук – Дем’янюк. м. Тернопіль. Газета «Вільне Життя».)

Пояснення притчі про кукіль у пшениці
"Тоді відпустив Він народ і додому прийшов. І підійшли Його учні
до Нього й сказали: Поясни нам притчу про кукіль польовий. А Він
відповів і промовив до них: Хто добре насіння посіяв був, це Син
Людський, а поле це світ, добре ж насіння це сини Царства, а
кукіль сини лукавого; а ворог, що всіяв його це диявол, жнива
кінець віку, а женці Анголи. І як збирають кукіль, і як палять в огні,
так буде й наприкінці віку цього. Пошле Людський Син Своїх
Анголів, і вони позбирають із Царства Його всі спокуси, і тих, хто
чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненної, буде там
плач і скрегіт зубів! Тоді праведники, немов сонце, засяють у
Царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає!" (Матвія 13:36-43).
Запам’ятаймо:
- Не той терпеливий, кому бракує конечних речей, але той, хто, живучи в
достатку, витривало зносить терпіння (св. Василій Великий, Гомілія на похвалу
40 Мучеників).
- Де чоловік, жінка й діти у згоді та любові з'єднані зв'язком чесноти, там поміж
ними Христос (св. Іван Золотоустий, Гімілія 8, на книгу Буття).
- «Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє»
(Пс. 34:8). Ангел супроводить кожного, хто увірував у Господа, хіба, хтось
прогнав би його лихими вчинками. Як дим відганяє бджіл, а немилий запах голубів, так ангела, сторожа нашого життя, віддаляє жалюгідний гріх (св. Василій
Великий, Гомілія на Пс. 33).
- Церковні справи (доглядання церкви і богослужінь) слід доручити вірній і
богобоязливій людині. Як тільки задзвонять, не лінуйся негайно йти до церкви.
Не залишай богослужінь, щоб це не стало тобі каменем спотикання і сіткою (св.
Антоній Великий, Устав життя на самоті
- Пам'ятайте про те, що ваша хата є першою і найважливішою школою, в якій
ваші діти мають навчитися любити Бога і людей... Від першої хвилини, як тільки
людина приходить на цей світ, треба їй, як тій маленькій рослині, сонця і роси
згори, та доброї землі здолу. Зісохне рослинка, як цього не матиме! (митр.
Андрей Шептицький, Послання, 1900)
- У кожному ділі, хоч би здавалося марне, бережися надмірності й легковаження.
Усе роби, немов на Божих очах (св. Василій Великий, А.Б. 2).
- Покликані до гідності Христових братів, нехай не легковажать такої великої
Божої ласки, нехай не тратять такого великого дару через занедбання Божого
вподобання, а радше нехай слухають слова Апостола (Ефес. 4:1): «Отож,
благаю вас я, Господній в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас
візвано» (св. Василій Великий, ШПр. 35).
- З усією старанністю пильнуймо, щоб наше серце не відпало від гадки про Бога і
не сплямило пам'яті Божих чудес примарами пустих речей. Бережімо в пам'яті
безнастанну й чисту гадку про Бога, витиснену на наших душах, мов незатерту
печать. Так дійдемо до Божої любові, яка буде нас спонукати до виконування
Божих заповідей, а сама, через виконування заповідей, буде несхибно й
постійно піддержувана (св. Василій Великий, ШПр. 5).
- Безначальний і над усім Сущий, що все оглядаєш і всім управляєш, Владико, Христе

Притча про прощення один одному
"Тим то Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів
обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав
обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять
тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан
продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити.
Тоді раб той упав до ніг, і вклонявся йому та благав: Потерпи
мені, я віддам тобі все! І змилосердився пан над рабом тим, і
звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то
спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто
динаріїв. І, схопивши його, він душив та казав: Віддай, що ти
винен! А товариш його впав у ноги йому, і благав його, кажучи:
Потерпи мені, і я віддам тобі! Та той не схотів, а пішов і всадив до
в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші
його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли й розповіли
своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його, та й
говорить до нього: Рабе лукавий, я простив був тобі ввесь той
борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над
своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався? І
прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не
віддасть всього боргу. Так само й Отець Мій Небесний учинить із Боже наш, Творче чудес і Боже див усіляких, незвичного Призвідче, Вершителю, Владико
благих молитов, Ізбавителю від безнадії та відчаю, Ти щедро роздаєш за моилтвою тим,
вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого які до Тебе звертаються. Ти ціломудренним рабам Твоїм Йоакимові та Анні неплідній
бездітности і неплідности печаль на радість блаженного дітородження перемінив, даруючи
їхніх прогріхів." (Матвія 18:23-35)
їм плід утроби благовчасний, про який було звіщено устами Божих пророків, що паросток з
Притча про кукіль у пшениці: "Царство Небесне подібне до
Єсеєвого кореня таїнственно проросте, з якого тілесно повинен родитися Ти – Цвіт, що
чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди вказав правдивий шлях світу, Начало і Сповнення всякого добра. Ти і тепер є Джерелом
всякого благодіяння і просвітлення, Подателем найщедрішим, Ти сповним видиме
спали, прийшов ворог його, і куколю між пшеницю насіяв, та й
народження Тієї, що породила Тебе не знаючи шлюбу, [народження] спільної благодаті і
пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і
спасіння.Звільни нас, що участвуємо у Божественних Твоїх Таїнствах Животворящої
кукіль. І прийшли господареві раби, та й кажуть йому: Пане, чи ж Святої Жертви, від неплідного безпліддя в добрих ділах і сподоби нас завжди приносити
плоди чеснот, щоб і ми розділили спадок у країні праведних у Царстві Твоїм. Визволи
не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А Тобі
нас від гіркоти і постійних нападів варварів, які повстають, полегши тягар і нестерпність
він їм відказав: Чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказали ярма нашого рабства у них, а радше даруй нам повне звільнення від тиранів і осудження
їх. Благослови народ Твій і охорони спадкоємство Твоє, і ізбави нас від усяких ворожих
йому: Отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали?
нападів і бід, примнож славу християнського народу Твого. Піднеси ріг християнський і
Але він відказав: Ні, щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали
наповни його багатством і плодючістю небесних і земних благ як Податель і причина
разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до усяких благ. Заступництвом Пречистої Матері Твоєї, нашої Владичиці, всіх святих, з якими
Тобі служіння і поклоніння приносимо, з Безначальним Твоїм Отцем, і Животворящим
жнив; а в жнива накажу я женцям: Зберіть перше кукіль і його
Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. (Заамвонна молитва свята Різдва
пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити; пшеницю ж спровадьте до
Пресвятої Богородиці)
клуні моєї." (Матвія 13:24-30)

