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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя Сліпородженого, 13-го Травня, 2018р. Св. ап. Якова,
брата св. Йоана Богослова.

Запам’ятаймо: Цивільне свято. День Матері.
Глас 5: Апостол: Діяння 16:16 - 34. / Євангеліє: Івана 9: 1 – 38.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку (Боже Благословення для всіх матерів) Спеціяльна інтенція) – укр. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Покійного  Богдана Шафранського,
зам. Родина Михайла Шафранського
Понеділок, 14-го Травня, 2018. Св. прор. Єремії.
7:00 год. вечора –  Богдан Шафранський/ Панахида/,
зам. Стефанія Швец – Давид
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Nataliya Popovici – English cantor
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May 13, 2018 / Травень 13, 2018

7:00 год. вечора –  За померлих (спеціальна інтенція),

зам. Матері в Молитві.
Неділя свв. отців I-го Вселенського Собору, 20-го Травня,
2018р. Спогад про явління на небі, у святому місті Єрусалимі, знамени чесного
Хреста. Св. мч. Акакія.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку - (Боже Благословення для Івана Захарюк та
його Родини, зам. Родина Захарюк) - укр. мовою.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
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
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
Увага: Маївка - Молебень до Матері Божої ( служиться о 8 – ій год. вечора Момот та п. Христина Момот.
кожного дня місяця травня крім Неділь.)
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
Вівторок, 15-го Травня, 2018. Св. Атанасія Великого, архиєп.
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
Олександрійського.
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будь6:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх членів
який час.
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Середа, 16-го Травня, 2018. Віддання Пасхи. Переставлення прп.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го червня 2018р. і
Теодосія, ігумена монастиря Печерського. Свв. мчч. Тимотея й Маври.
розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.
годині вечора на анг. мові.

6:00-год. вечора – Боже Благословення для Родини Саєнко, зам.
Родина Хробак
(Св. Літургія за свято - Вознесіння)
7:00-год. вечора – Акафист до Преч. Діви Марії, що розв’язує вузли.
8:15-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
Четвер, 17-го Травня, 2018. ВОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДНЄ. Св. мчц.
Пелагії.

9:00 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.
П`ятниця, 18-го Травня, 2018 р. Св. і славної мчц. Ірини. Прп. Никифора,
ігумена монастиря Мидікійського.

7:00 год. вечора – Служба Божа (Спеціальна інтенція),
зам. Матері в Молитві
Субота, 19-го Травня, 2018 р. Св. праведного, і многострадального Іова.
2:45 год. після обіда – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для Новонародженого
Олександра Філик.
6:00 год. вечора – Вечірня

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 (3 – го червня 2018 р о 12:00 год дня) в першу
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітейбатьків. Також пригадую всім, що 3-го Червня буде Перше Урочисте Св. Причастя щ
12-й год. обіда. 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
А.
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Недільна Пожертва, 6 травня, 2018 р.
День матері - $265.00.
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фестивалю.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $285, Тетрапод: $24, Вареники: $20, Вознесіння: $95, Страховка: $375, Кава: $175, Б. п. Томасу Ларая, який минулого тижня прилучив свої зусиля для
Місячна пожертва на іпотеку - $720, Недільна пожертва – $1,280, Разом - $3,239. однієї з парафіяльних акцій для потреб нашого парафіального життя.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
дар любови для нашого храму минулих неділь 6 – го травня* 2018 р.
винагородить сторицею.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
8. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
9. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
до священика.
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
---------------------------------------------------------------------------------------листопаднього “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці травні 2018 р. наші 10. Дорогі парафіяни: Якщо хтось з вас бажає, щоб о. Микола
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”

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

Новини нашої парафії:
1. Вітаємо всіх Матерів нашої парафії з Днем Матері. Нехай
Господь Благословить всіх вас.
2. Щиро вітаємо Христину Ніколь Зав’ялов, дочку Володимира
Зав’ялов та Ірини Івашко, з нагоди отримання Святих Таїн
Втаємничення в неділю 6 – го Травня, 2018 року.
3. У вівторок 15 - го Травня 2018 р. жінки з нашої парафії будуть
продовжувати приготування їжі для фестивалю (тушену капусту)
починаючи з 6:30-ої год. вечора. Запрошуємо ласкаво всіх парохіян
до співпраці.
4. Пригадуємо, що місяць травень присвячений Пресвятій
Богородиці. Кожного дня місяця травня окрім неділі о 8:00-ій годині
вечорa служитиметься Молебень або Акафіст. Заохочуємо всіх до
участі у цих набоженствах. Також в місяці травні кожної середи о 7-й
год. вечора у нашому храмі будемо величати у молитвах Царицю
небесну, прославлену у різних чудотворних іконах. Пам’ятаймо
слова з пісні: «Ще не чувано ніколи, щоб Вона не помогла...». Через
Марію до Ісуса, а ми діти приходьмо до Неї.
5. Пригадуємо, що Сестринство Апостольства Молитви продовжує
розпродаж квітів до Дня Матері. Будь- ласка, приєднайтесь та
придбайте вами улюблені квіти. Весь прибуток з розпродажу буде
переданий до нашої Церкви.
6. Майбутні події:
а. Дорогі парафіяни: 27 – го травня, 2018р. на Зіслання Св. Духа,
Преосвященний Владика Павло Хомницький, Епарх Стемфордський,
очолить Богослуження з нагоди 20-ліття священства отця Олвіяна
Поповича та благословлятиме 10 нових ікон, які були придбані на
Україні. Всіх запрошуємо приєднатись до цього святкування.
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
неділю 20 травня 2018 р.Б.
в. Наша парохія організовує 9-го та 10 – го Червня 2018р 2-ий
Український Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
інформація прилучена до нашого вісникa.
г. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
вівторок, 15 травня ц. р. о 7:15 год. вечора. Запрошуються всі
парафіяни, які бажають брати більш активну участь у житті своєї
парафії. Обговорюватиметься також підготовка до цьогорічного
Парафіяльного фестивалю.
ґ. Дорогі парафіяни, доводимо до вашого відома, що незабаром
після 15-го травня ви отримаєте поштою інформацію щодо збірки
коштів на Стемфордську Семінарію та для Доброчинних діл
нашого Владики Преосвященішого Павла Хомницького.
7. Висловлюємо нашу щиру подяку:

відслужив панахиду на цвинтарі за померлих з ваших родин, просимо
телефонувати до парафіяльного дому до 29 травня, 2018р. включно.
11. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними храмами

Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року. Приєднайтеся до
нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Святих» «В
СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не
до однієї поїздки, а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За
додатковою інформацією звертайтеся до о. Пароха.

До вашої уваги:

МОЛИТВА НА ЧОТКАХ
Св. Павло нас учить: «Моліться без перестанку» (1 Сл. 5,17). Цей
апостольський заклик можемо сповнити в якійсь мірі молитвою на
чотках. На чотках можна повторювати будь-яку молитву до Господа,
Матері Божої чи святих.
Коротка молитва, яка збуджує в нас глибокі духовні почування і
дитинне довір’я до Бога, це – Ісусова молитва: «Господи, Ісусе
Христе, Сину Божий, помилуй мене, грішного (грішну)». Ісусовою
молитвою прославляємо Триєдиного Бога – Отця, і Сина, і Святого
Духа. Прославляємо Бога як Господа вседержителя, Творця неба і
землі і всього видимого і невидимого. Вимовляємо ім’я, яке є понад у
сяке ім’я (Фл 2,9) і в якому одержуємо все, чого просимо (Мт 16,23) – Ісуса. Ісповідуємо, що він є обіцяним Месією, Христом, якого Бог
послав для нас, людей, щоб звільнити нас від неволі диявола і гріха.
Він же – Син Бога живого (Мт 16,16), який став людиною, щоб нас
спасти своєю смертю і воскресенням. Молитвою єднаємося з Богом.
Одначе, ми самі не всилі як належиться молитися. Святий Дух учить
нас молитися до Отця в ім’я Ісуса (Мк. 13,11; Рм. 8,26-27). Але
водночас, стаючи перед Господом, признаємо, що не завжди ходили
ми дорогами божих заповітів, не раз грішили і виявляли невдяку та
холод до божої любови. Тому перепрошуємо його і благаємо в його
милосердя словами «помилуй мене, грішного (грішну)». Ісусову
молитву можна часто повторювати в часі дня. Володимир Мономах
так учив своїх дітей: «Навіть і на коні їздячи - „Господи помилуй"
благайте безперестану потай, – бо ся молитва єсть ліпша од у сіх»
(«Поучення дітям»). Ісусова молитва справді помагає нам підносити
думку до Бога і, хоч ми свідомі своєї немочі і гріховности, однак,
будьмо переконані, що божа любов і милосердя – більші і сильніші
від наших упадків. Можна за таким зразком молитися на чотках:
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній). Боже, очисти мої
гріхи і помилуй мене. Господи, що створив мене, – помилуй. Без
числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені. Богородице,
Владичице, Діво, спаси мене. Ангеле, хоронителю мій святий, від
усякого зла охорони мене. Святий апостоле (ім’я), або
мучениче (ім’я), або отче Василіє, або преподобний отче (ім’я), моли
Бога за мене. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене,
грішного (грішну) [скільки разів хочеш].

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Божественна Літургія: ..продовження з попереднього вісника.... гаряча вода – “теплота”, яка символізує собою теплоту віри, повну
Літургія вірних. Причастя
Духа Святого. Починається причастя. .....далі буде.....
Таїнство звершилося. Хліб і вино предложення духовно
ГОСПОДНЄ ВОЗНЕСЕННЯ
переосутнились у чесне Тіло та істинну Кров Господа нашого
Ісуса Христа. Попереду – причастя...
Празник Господнього Вознесення завжди припадає у четвер на
По освяченні священик молиться, щоб стали ці Святі Дари
сороковий день після Христового Воскресення. Це один з великих
причасникам на тверезість душі, на відпущення гріхів, на
Господських празників і має дев’ятиденне попразденство. Він
спільність зі Святим Духом, на сподівання на Господа та на
звеличує подію Христового Вознесення на небо та підкреслює її
осягнення Царства Небесного, не на суд і не в осуд. Також
значення для Христа і для нас. Святий Йоан Золотоустий у своїй
поминає він всіх у вірі спочилих, бо ця служба ведеться й за них – проповіді на Вознесення каже: “Сьогодні людський рід
патріархів, пророків, апостолів, проповідників, благовісників,
совершенно примирений з Богом. Зникла давня боротьба й
мучеників. А особливо ж за Пресвяту, Пречисту,
ворожнеча. Ми, що були недостойні жити й на землі, вознесені на
Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Богородицю і
небо. Сьогодні стаємо наслідниками небесного царства, ми, що
Вседіву Марію. Останні слова священик рече голосно, кадячи
не вартуємо й земного, виходимо на небо й унасліджуємо
перед святим престолом тричі по тричі. І хор співає прославлення престол Царя і Господа. А людська природа, перед якою херувим
Богоматері: “Достойно є, і це є істина, славити Тебе,
боронив рай, піднесена тепер понад усякого херувима”.
Богородицю. Завжди Блаженну (“блаженну” –
У пам’ятках трьох перших сторіч нічого не сказано про цей
церковнослов’янською: щасливу) і Пренепорочну, і Матір Бога
празник. Не згадує про нього й письменник Ориген († к. 251), який
нашого. Чеснішу (Найдорогоціннішу – Ту, Яка сподобилася
перераховує християнські празники у восьмій книзі свого твору
найвищої честі) від херувимів і незрівнянно славнішу від
Проти Цельсія. Знавці обряду вважають, що в перших трьох віках
серафимів, що породила Бога Слово непорочно, дійсну
цей празник святкували разом з празником Зіслання Святого
Богородицю, Тебе величаємо”. Воістину, Вечеря Господня
Духа. Сильвія Аквітанська не називає цей празник Вознесенням, а
об’єднує “і всіх і вся” – Церкву земну, воюючу проти духів злоби
тільки “сороковим днем після Пасхи”. У IV столітті празник
піднебесних, і Церкву Небесну, торжествуючу свою перемогу.
Господнього Вознесення стає загальновизнаним. Історик Сократ
Тому й хор підтверджує молитву священика, який молиться за
(† к. 440) називає його “всенародним празником” (Історія Церкви,
всіх, цими словами: “І за всіх, і за все!”
7, 26). Празник Вознесення звеличили своїми проповідями святий
Лине прохання до Господа навчити нас єдиними устами і єдиним Йоан Золотоустий, святий Григорій Ниський, святий Епіфаній
серцем славити й оспівувати пречесне і величне Ім’я Його – Отця, Кипрський, Лев Великий й инші. У IV столітті цариця Єлена
і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки вічні...
поставила храм в честь цього празника на місці Христового
Священик повертається до людей, і, благословляючи усіх,
Вознесення. Дух богослужень цього празника в загальному
прорікає: “Нехай же будуть милості Великого Бога і Спаса
бадьорий і радісний. Свята Церква радіє славою Христанашого Ісуса Христа з усіма вами!” – “І з твоїм духом” , –
Богочоловіка, що засів по правиці Отця. Він вознісся на небо, щоб
звучить у відповідь. Диякон читає єктенію “Всіх святих
зіслати нам Утішителя — Святого Духа та щоб, як Він сам каже:
пом’янувши – ще і ще в мирі Господу помолімось...” Вона
“приготовити нам місце” (Йо. 14, 2). “Господь вознісся на небо, —
довершується словами священика, який із піднесеними руками
співаємо в першій стихирі на великій вечірні Вознесення, — щоб
виголошує: “І сподоби нас, Владико, безбоязно, неосудно
зіслати Утішителя світові. Небо приготувало престол його, а
насмілитись призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і
хмари — вознесення Його. Ангели дивуються, бачачи чоловіка
промовляти...” І всі присутні у святому храмі побожно та
понад собою. Отець чекає на Того, що Його від віків держить у
урочисто співають молитву Господню “Отче наш”, яку Він Сам дав своєму лоні. А Святий Дух каже всім ангелам Його: “Візьміть,
учням Своїм під час проповіді на горі (Матвія, 6 розділ, 9 – 13
князі, ворота ваші; всі народи плескайте руками, бо вийшов
вірші): “Отче наш, що єси (“єси” – є) на Небесах. Нехай
Христос там, де був перед тим”. о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій
святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде обряд”
воля Твоя як на Небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай
Запам’ятаймо:
нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас 1. Сім років тому донька одружилася. Має двоє гарних, дітей.
Однак через сім років мама зауважила, що щось у їх стосунках
від лукавого”. Молитва закінчується виголосом ієрея (“ієрей” –
грецькою: священик): “Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і почало псуватися. "Маю тобі сказати щось важливе,— сказала
Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь”. мама доньці,— маю сказати тобі три важливих речі які повинна
“Будьмо уважні” – застерігає диякон, і священик вторить йому: дотримуватись щоб бути щасливою у родині: Ніколи не рахуй
своїх заслуг у родині. Ніколи не кажи співродичеві у родині, що ти
“Святеє – святим!” Бо як пише святий Кирило Єрусалимський:
“Святими є Дари на престолі, які сповнились Святого Духа. Святі даєш для родини більше. Це є не нормально. Коли почнеш так
думати, прийде день, коли ваша родина почне вмирати.
й ви, що сподобилися Духа Святого”. Завіса закривається.
2. Май завжди час для дітей. Ніколи не говори, що не маєш часу
Священик розломлює Святий Хліб (Агнця) на чотири частини,
подібно тому, як на тайній вечері розломив хліб Сам Ісус Христос. до них, бо є занята, займусь ними пізніше. Якщо так станеться, то
Одну частину одразу покладає у потир (чашу); другу роздроблює знай, що це є початком вмирання шнурочка, що в'яже тебе з
ними.
для причастя священнослужителів. Дві позосталі –
3. Нехай не буде дня, коли ти не помолилась за родину. День, в
подрібнюються для причасників-мирян на стільки часточок,
який занедбала розмову з Богом про свою родину, є днем, коли
скільки вірних стоїть до Святого Причастя. В чашу вливається

ти позбавила свою родину найбільшого дарунку, який може дати
мати своїм близьким". На ці мамині слова донька сказала: "Мамо,
чому Ви не сказали мені цього сім років тому?" Мама відповіла:
"Дорога дитино, хотіла обов'язково сказати тобі ці слова у день
шлюбу. Хотіла це сказати з цілого серця. Але розуміла, що це ще
не був час, ще не була ти готова зрозуміти цю мудрість. Зачекала
аж до часу, коли ти стала в стані зрозуміти, про що я говорю".
Небажання народжувати дітей.
Господь дав великий і важкий обов'язок подругам. Це не просто
заохота, це покликання народжувати і виховувати дітей. Бог
бачив, що людині тяжко буде це виконати, а тому сполучає цей
обов'язок з певною нагородою вже тут на землі. Нагородою цією є
певне житєве щастя, а пізніше також і радість від своїх дітей,
вдячність, спокій і добре забезпечена старість. Це великий дар
Божий, який кожного разу зростає і помножується в міру того, як
подружжя виконує свої обов'язки. Ухиляння від подружніх
обов'язків є образою для Бога Творця. Бог ділиться з нами своєю
творчою силою. Він на початку створив людину, а сьогодні дає
чоловікові і жінці так само творити людину. Чи може бути щось
прекраснішого, щось відповідальнішого, як разом з Богом брати
не пасивну, але активну участь у створенні світу. І від того, як
буде подружжя співдіяти з Богом, залежатиме Ласка Божа до
цього подружжя. Прикро, коли подруги, отримавши Ласку Божу у
Святій Тайні Подружжя, беруть від Бога тільки те, що приносить
задоволення тілесних пожадань, а те, що мало би принести певні
труднощі і обов'язки у Божій присутності відкидають. З цього
приводу пригадується мені одна байка. Посадив чоловік грушку.
Ростив і дбав про неї, як міг. Врешті прийшов час і грушка
вродила. Господар милувався прекрасними плодами, радів із
своєї праці. Зібравши врожай, знову почав поратися біля дерева.
Старався і дбав як міг в надії на ще кращий врожай. Прийшов час
плодоносити, а грушка не родить. Зажурився господар, ще більше
почав дбати про дерево. Знову прийшов час, а грушка не родить.
Не родить рік, не родить два, не родить п'ять. І сказав господар:
"Зрубаю я те дерево, нехай даром не п'є сік із землі, і щоб моя
праця не пропадала марно, а на це місце посаджу інше дерево".
Ось така байка. Майже як у подружжі. Часом Господь може також
забрати свою Святу Ласку від подружжя, що не хоче родити, не
хоче приносити плоди.

виховання, нарваністю... Безумовно, нині люди мають нерви
більше надшарпані, як наші батьки, бо темпи життя і техніка
впливають безумовно від'ємно І на нерви, але якраз тепер треба
звертати більшу увагу на панування над собою, вчити мати
холодну кров. Мала річ може не раз довести до родинної
катастрофи людей-супругів, коли є непогамовані, коли не вміють
панувати над собою. Наприклад: "Дивися, моя кохана, як гарно
літають ті дві ластівки". "Гарно, гарно, але то не дві лише три" Та
що ти говориш, де ти видиш три? "Дві лише!" Що дві? Кажу, що
три! "Але моя кохана, та глянь ліпше... дві, дві..." "Ох! Яка я
нещасна... ніколи в цім домі не маю слушности". (Тут зачинає
плакати). "Аби ти знав, що таки три, три, три і що мені зробиш?"
Який кінець цієї "фамілійної дискусії?" "Іду собі до матусі, а тобі
най літають лише дві ластівки...".Чи не потрібне тут панування
над своїми нервами, чи не треба тут дрібку терпеливости? Видно,
що та "жіночка" ніколи не зазнала в житті ,,ні", "нема", лише все
було на її бажання. Дуже мудро робив Сократ. Він мав жінку, що
називалася Ксантипа. Вона була дуже примхувата, енергійна,
любила багато балакати. Одного дня почала свою "балакливість"
таки зранку. Цілий день торкотіла, як млинське колесо. Сократ
спокійно слухав і ані словом не обізвався. Вкінці не хотів довше
слухати, взяв капелюх на голову та й вийшов з хати. Коли
переходив поперед хату, тоді Ксантина попала в ще більшу лють і
вилляла через вікно на нього відро води. Сократ мокрий від води,
поглянув угору і так сказав: "Звичайно буває так, що по громах,
бурі паде дощ".
Найпевнішим фундаментом гармонійного й вірного життя
супружого є те, коли обоє, молодець і дівчина, приступають до
престола чисті не лише душею, але й тілом. Не лише дівчина, але
й молодець, повинен бути невинним, бо Христос не дав подвійної
моралі, окремої для дівчат, а для хлопців — що "все можна
робити". Ні! Які ідеальні були б подружжя, коли б обоє
додержували те, що наказує Церква.

До вашої уваги:
1. Правдива віра є та, яка вчить, як ти маєш догодити Богові, бо
сказано, що «без віри не можна подобатися Богові» (Євр. 11:6). Чи
людина матиме охоту служити Богові, коли не буде вірити, що Він
за це її нагородить? Чи буде дівчина зберігати дівицтво, або юнак
жити в невинності, якщо не вірить, що чистота вінчається
нев'янучим вінком? Віра - це око, що просвітлює всяку совість, і
ХРИСТИЯНСЬКА РОДИНА
о. Петро Мельничук дає людині розуміння. (св. Кирило Єрусалимський, Повчання 5).
Досвід вчить, що найчастіша причина до непорозумінь у супружжі 2. Вірте, що й сьогодні готується та сама Вечеря, в якій Він сам
брав участь. Одна від одної нічим не різниться. Не можна сказати,
є те, що одне одному є невирозумілим і не вміє вибачати. Від
що цю готує людина, а ту готував Христос; навпаки, і цю і ту
наймолодших літ треба виховувати дітей, щоб вміли, потрапили
зносити хиби, блуди, людські слабости, примхи інших. Учім їх бути готував і готує Він сам. Коли бачиш, що священик подає тобі Святі
Дари, то думай, що це робить не священик, але сам Христос
чесними перед самими собою; як щось зло зробить, щоб умів, чи простягає до тебе руку... Ця Тайна вимагає, щоб ми були досконало
вміла, признатися до того, а не те, що то "він винен", то "вона
чисті, не тільки від крадежу, але й від малої ворожнечі. Ця Тайна зачала..." Не лише він, вона винні, але і я не святий, я маю
це Тайна миру. (св. Іван Золотоустий, Гомілія 50, на Мт. 14:23-3).
хибности також. Учім їх, щоб вміли не лише вчити, але передусім, 3. Ти побачиш священиків, що приносять хліб і чашу з вином і
щоб вміли себе вчити чесноти. Виховуймо вже заздалегідь малих, ставлять їх на престолі. І доки ще пе звершено молитов і
щоб знали: не те має бути що воно хоче, але те, що тато чи мама приношення, то хліб і чаша залишаються звичайними. Але, коли
довершуються великі й дивні молитви, тоді хліб стає Тілом, а вино
каже. Як так виховаються діти, то вони перейдуть школу і терпеливости, і покори, а ці чесноти якраз є підставою інших чеснот. - Кров'ю Господа нашого Ісуса Христа... Той хліб і та чаша до
проказання молитов і прошень - є звичайними. Але після молитви
Цих чеснот саме бракує нам усім. Часто скаржаться люди на
великих молитов і святих прошень, Слово сходить на хліб і вино, і
нерви. Не штука це говорити тому, хто має здорові нерви, але я
вони стають Його Тілом і Кров'ю. (св. Атанасій Великий, Лист до
маю нерви розшарпані, я є нервовий. Годі все брати на карб
Максима, філософа).

нервів сьогодні те, що колись називано слабістю волі, браком

