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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя - 7-а по Зісланні Святого Духа, 15-го Липня, 2018 р.

Положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні.

Глас 6: Апостол: Римлян 15:1 - 7. / Євангеліє: Мт. 9:27 – 35.
9:00 год. ранку – За Парафіян - анг. мовою.
10:15 год. ранку - (Боже Благословення для Івана Захарюк та його

Родини, зам. Наталія П.) – укр. мовою.

Замітка: Цього тижня Вічна Лампа горітиме в пам’ять
 Ольги Гудзій, зам. Наталія Попович.
2:00 год. дня – Парастас в пам’ять пок.  Віталія Єршов,
(1-а річниця), зам. Родина Єршов
Понеділок, 16-го Липня, 2018. Св. мч. Якинта.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх потребуючих
(особливе намірення), зам. Матері в Молитві.
Вівторок, 17-го Липня, 2018. Св. Андрея, архиєп. Критського, Єрусалиміта.
Прп Марти, матері св. Симеона Дивногорця.

8:00 год. ранку – За всіх померших (спеціальна інтенція),
зам. Матері в Молитві
Середа, 18-го Липня, 2018. Прп. Атанасія Атонського.
8:00 год. ранку – За здоров’я та Боже Благословення для Татіяни
Подкасік, Родина Подкасік
7:00 год. вечора – Акафіст до Преч. Діви Марії,
«Чудотворна Ікона Матері Божої з Люрду »

Четвер, 19-го Липня, 2018. Прп. Сісоя Великого.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Стефанії Бікер,
зам. Наталія П.
П`ятниця, 20-го Липня, 2018 р. Прп. Томи, що в Малеї. Акакія, що згадується
в Ліствиці.

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

7:00 год. вечора – Боже Благословення для Адріяна Салук,
зам. Наталія П
Субота, 21-го Липня, 2018 р. Св. влкмч. Прокопія.
6:00 год. вечора – Вечірня

7:00 год. вечора – Боже Благословення для Наталії та всієї
Родини, зам. Родина

Неділя - 8-а по Зісланні Святого Духа, 22-го Липня, 2018 р. Св. влкмч.
Панкратія, єп. Тавроменійського.

9:00 год. ранку – За Парафіян - анг. мовою.
10:15 год. ранку - (Боже Благословення для Ірини Герич та її
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Родини, зам. Олександра Герич) – 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
1:30 – 2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год.
Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
необхідності, звертатися у будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 3- го
серпня 2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
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 Богослужіння. Це є обов’язок
кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (19 – го серпня 2018 р. о 12:00 год
дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
12:00 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте
приводити дітей до храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до 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, 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
в
суботу
11
серпня
2018
р.Б.
о
5
год.
вечора анг. мовою, а
Недільна Пожертва, 8 липня, 2018 р.
о
7
год
вечора
укр.
мовою.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне Стемфордська Харитативна Акція 2018. Кожен член нашої
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $185, Тетрапод: $3, Кава: $153, Церква: $25, Петрів гріш: $5,
Свята: $10, Друга збірка: $140, Різне: $40, Харитативна Акція: $200,

Місячна пожертва на іпотеку - $225, Недільна пожертва – $993, Разом - $1,979.00.

парафії закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом
нашого Владики Павла Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні
парафіяни, які вже підтримали акцію:

$150.00 – п. Андрій та п. Марія Танчак,
$20.00 – п. Степан та п. Олександра Герич,
п. Петро та п. Галина Ковалів,
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
$10.00 – п. Василь та п. Оксана Владичак.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
Разом зібрано 1,770.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулих неділь 8 – го липня 2018 р.

священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці липні 2018 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На многая і благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. Майбутні події:
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
19 серпня 2018 р.Б.
б. 11 – 12 Серпня відбудеться щорічна проща до Сестер
Служебниць, разом з Патріархом Святославом та Кардиналом
Доланом Архиєпископом Ню Йорка, у Слотсбург, НЙ.
в. 26 – го Серпня 2018 р. відбудеться наш Парафіяльний Пікнік з
нагоди 27 – річниці Незалежності України.
2. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. всім парафіянам, що прилучилися до другої збірки минулої неділі
(на прибирання церкви та покриття витрат кошення трави). Було
зібрано $140.00.
б. п. С. Мотекю, п. Б. Фромел та п. О. Варивода минулої суботи 7 го липня спекли солодке для нашої кави та пожарили майже 100
фунтів цибулі для вареників чи голубців, дякуємо за їхню ревну
працю для нашого храму.
в. Родинi з нашої парохії (бажає залишитись як анонімний
жертводавець), яка пожертвувала 500 дол. для нового проекту цього
року (написання копій чотирьох чудотворних ікон з України,
надіємось що до кінця року вони будуть написані, вартість проекту
приблизно 1,500 дол.). До цього проекту з пожертвами також
приєдналось панство Щомак – 100 дол.
Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
винагородить сторицею.
3. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
4. Дорогі парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
листопадового “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
5. Дорогі парафіяни: ми потребуємо почистити декілька комплектів

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

Новини з інших Парафій:

1. Українська греко-католицька парафія Св. Володимира у Гемпстеді, НьюЙорк організовує щорічний парафіяльний пікнік у неділю 29- го липня 2018 р
з 1.00 до 6.00 год. вечора у парафіяльному центрі (226 Uniondale Ave.,
Uniondale, NY). Вам запропонують українську їжу, гарну музику та розваги
для дітей. Детальніша інформація - додана до вісника.
2. Українська греко-католицька парафія Св. Івана Христителя у Рівергеді,
Нью-Йорк організовує парафіяльний пікнік у неділю 5- го серпня 2018 р. з
3.00 до 5.00 год. по обіді на церковному подвір`ї (820 Pond view, Riverhead,
N.Y. 11901. Детальніша інформація подається на додатку до вісника.

Положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні
Діялося це за правління імператора Лева I (457-474). Двоє побожних мужів з
його двору, на ім’я Гальвій і Кандид, пішли на прощу до Палестини. Спочатку
випало їм бути в Назареті, тут вони довго молилися в домі, де мешкала
Пречиста Діва і де архангел Гавриїл благовістив Їй Воплочення Божого Сина.
Так уже, мабуть, дав Бог, що в Назареті вони знайшли притулок в одної дуже
старої діви жидівського роду. У тому домі вони побачили, що в окремій кімнаті
горить багато свічок, і туди приходить багато хворих людей. Вони спитали в
господині, що в тій кімнаті є, а вона, лиш після довгих і наполегливих прохань
постояльців, довірила їм таємницю, що переховує там ризу Пресвятої
Богородиці. Коли бо Пречиста Діва знала, що хвиля Її Успення вже близько, то
подарувала свою ризу одній дуже побожній вдовиці. Жінка зберігала цю святу
пам’ятку в себе, а перед смертю передала її іншій побожній дівиці з тим, щоб
вона, з любови до Пречистої Діви і з пошанування такої цінної пам’ятки, жила в
чистоті. І так роками свята риза переходила з рук у руки, і завжди вона була на
зберіганні у дів, аж поки не дійшла до нинішньої власниці, що також у дівицтві
прожила своє життя. Почувши це, Гальвій і Кандид попросили свою господиню,
щоб вона дозволила їм упродовж усієї ночі перебувати на молитві перед святою
ризою, на що діва погодилася. Вони довго обдумували, як би цю чесну пам’ятку
перенести до Царгорода. А знали напевне, що стара невіста не продасть ризи і
не захоче розлучатися з нею. Риза Пресвятої Діви зберігалася у невеликому
кивоті, до якого вони добре придивилися. Пробувши цілу ніч на молитві, вранці
мужі подякували господині і сказали, що перед поверненням додому ще зайдуть
помолитися перед святинею. У Єрусалимі вони замовили у майстрів кивот,
такий самий, як той, де зберігалася риза Пресвятої Богородиці, і купили
дорогоцінний, золотом тканий обрус. Повертаючись додому, вони пішли в
Назарет і, передавши той цінний обрус для покриття кивоту, знову цілу ніч
пробули на молитві. Вночі вони підмінили кивот, і вранці, вже зі святою ризою,
пішли далі. Не можна це назвати крадіжкою, бо певно не зробили б цього без
виразної Божої волі, і не для власної користи, а лишень тому, щоб святиня з
часом не потрапила в безбожні руки, бо старенька і так нарікала, що не має
Церковних Риз. Просимо про пожертву на виконання цих робіт. Нашим кому її передати. Прибувши до Царгорода, вони побудували у Влахерні
(узбережжя Чорного моря поблизу самого міста; назване так, бо на тому місці
обов`язком є зберігати Божий храм і все, що знаходиться у ньому у
було вбито Влаха, скитського воєводу) малу церковцю і там зберігали в тайні
відповідному стані. Пам`ятаймо, що Божий храм - це наше життя і місце святу ризу. Однак, коли почали діятися чуда, то вже далі не могли мовчати і
молитви. Заздалегідь дякую за вашу пожертву.
розповіли все патріярхові святому Генадію (пам’ять його вшановуємо 25 серпня)
6. Дорогі парафіяни, ми плануємо їхати на прощу до Слотсбургу 12 та імператорові Левові Великому. Цар велів звести у Влахерні іншу, величну
церкву (ще одну побудувала Пульхерія, його мати, у 450-457 рр., де склала
серпня ц.р. Маємо до вжитку церковне авто (на 15 чол.) та моє
поховальні полотна Пресвятої Богородиці, які передав святий Ювеналій,
власне (на 7 чол.). Бажаючим прошу звертатися до п. Галини
Єрусалимський патріярх), і в тій церкві урочисто, при великому здвизі народу,
Подолської; просимо також про $10 від особи на покриття коштів.
складено чесну ризу Пресвятої Богородиці, яку в кивоті було знайдено
Якщо більше осіб зголоситься на поїздку, тоді потрібно буде
неушкодженою. Бог прославив цей храм багатьма чудами, які діялися біля
замовляти автобус при ціні в $30 від особи. Приносимо вам до
святої ризи. 2 липня 458 р. (або 468 р.) її перенесено до нової церкви.

відома, що недільні Св. Літургії служитимуться в нашому храмі

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
заховане у найпростішому, потрібно лише правильно його
Цитати мудрих людей про життя
розуміти. Потрібно навчитися малювати фарбами вітру і співати
Життя за великим рахунком складається не з фактів і випадків.
голосами гір, розмовляти з зірками, відчувати шепіт ранкового
Воно складається в основному з тієї бурі думок, яка постійно
туману… А ще ми маємо нехтувати часом. Можливо, це дивно
проноситься в голові. Марк Твен
звучить, але коли ви останній раз просто стояли і дивилися на
Життя містить в собі багато цінного, і якщо ми вмудряємося нічого
небо? «А для чого?» – відповісте ви. Дійсно, для чого? Але це не
в ньому не знайти, винні ми, а не життя. Френсіс Скотт Фіцджеральд
описати словами, це можна лише відчути… Життя наше схоже до
Життя - річ суперечлива. Іноді те, чого, як нам здається, ми зовсім
подорожі – шляху, який судилося пройти людині від народження
не хочемо, виявляється саме тим, що нам найбільше потрібно.
до останнього дня перед порогом вічності. Завжди ми повинні
Хелен Браун
впевнено крокувати у майбуття, не зупинятися на берегах
Життя є поєднання меду і жовчі. Луцій Апулей
труднощів та життєвих проблем. Варто насолоджуватися
Нагадуйте собі частіше, що мета життя зовсім не в тому, щоб
моментами істини і пам’ятати, що лише справжні почуття
виконати все намічене, а в тому, щоб насолоджуватися кожним
зроблять нас щасливими. Людина може прожити лише одне
кроком, зробленим на життєвому шляху, в тому, щоб наповнити
життя. На жаль, а може, й на щастя, вона не зуміє повторити
життя Любов'ю. Річард Карлсон
жодного його моменту, пережити його ще раз, відновити… Варто
Життя складається з того, що людина думає протягом усього дня.
навчитися відчувати себе щасливим. А вміння жити, на мою
Ральф Уолдо Емерсон
думку, це не лише бажання отримувати задоволення від
По-справжньому багатий тільки той, хто здатний прожити своє
навколишнього світу, не лише потреба у професійній чи творчій
власне життя так, як він хоче. Адам Джексон
самореалізації, а й внутрішнє бажання дарувати добро іншим
Життя - це не пошук себе. Життя - це створення себе. Бернард Шоу
людям, робити їх щасливими й завжди усміхненими. Головне для
Життя на десять відсотків складається з того, що ви в ньому
кожного з нас – усвідомити, що сенс нашого власного життя – це
робите, а на дев'яносто - з того, як ви його приймаєте. У.С. Моем
ще й сенс життя інших людей, тому важливо завжди, за будь-яких
Якщо вам здається, що треба щось міняти в цьому житті, то вам
обставин пам’ятати, що живемо ми не лише заради себе, а
не здається. Рінат Валіуллін
заради самого життя на нашій планеті, а особливо спасти нашу
Дивіться на своє життя як на подорож, можливість здійснити яку
душу у гармонії віри, надії до Бога.
випадає всього один раз. Стівен М. Шапіро "Життя без цілей"
Наука навчила нас продовжувати життя. Тепер ми повинні
Причини втрати гармонії людини з Богом і світом (за
навчитися робити це довге життя гідним. Хелен Хейес
біблійними переказами)
Життя - це тканина з хороших і поганих ниток. Вільям Шекспір
У світовій духовній спадщині особлива роль належить Біблії —
книзі з книг. Створена протягом тисячоліть, вона увібрала у себе
У чому полягає сенс людського життя?
народну мудрість, втілила моральні основи людського життя.
Те, що люди звуть своєю тінню, не тінь – їх тіла, а тіло – їх
Біблія — це не просто книга, не просто явище культури. Це її
душі Оскар Вайльд
серцевина, серцевина духовного буття світу, бо вона торкається
Світ змінюється… Все непостійне… І хоча багато хто прагне
таких важливих питань: життя і смерті, долі та душі людини, яка
спокою, життя навпаки готує нам нові сюрпризи та несподіванки.
шукає дорогу між вічними материками добра і зла. Створивши
Воно само по собі прекрасне, та лише дехто помічає його таким,
Землю і людину на ній, Бог бажав, щоб люди були схожі на нього.
яким воно є насправді. Ні, це не буденні картинки побутового, це
Були чесними, добрими, праведними, щоб жили вони у повній
сила Віри, Краси, Надії, Кохання… Через призму днів, їх
гармонії з Богом та навколишнім світом. Але йшов час, і народи
безкінечний рух так важко вловити момент істини і промовити:
відійшли від Бога й чимало здійснили гріхів, «Не вбивай, не кради,
«Зупинися людино: ти прекрасна!», так важко навчитися любити
не бажай добра ближнього свого...» — повчав людей Бог. Але
по-справжньому та й взагалі відчувати по-справжньому.
часто-густо люди не дотримувалися цих заповідей чи забували їх.
Напевно, в житті кожної людини рано чи пізно настає такий
Бо брат вбивав брата («Каїн і Авель»), син — батька, а зрадам не
момент, коли вона відкидає всі свої буденні турботи й проблеми,
було кінця («Брати Йосипа продають його»). Що вже було
відсторонюється від щоденної рутини і замислюється над тим,
говорити про милосердя до ближнього, який страждає («Притча
для чого ж, власне, вона прийшла у світ. І, певно, по-справжньому
про багатія і Лазаря»)! Люди стали жадібними, злими, порочними.
щасливим є той, хто, не вагаючись, може відповісти на це
Серце Господа наповнилося скорботою, й він сказав: «Знищу всіх
запитання. Однак чи це можливо? То який сенс людського буття?
людей на землі, бо я розкаявся, що створив їх». Але не всі люди
Що керує життям людини? Доля? Впевнена, що так, але вона
були порочними. Був один чоловік, який залишився вірний Богу.
визначає лише певні моменти, не більше. Бог? Безперечно. Але
Це був Ной («Повінь та Ноїв ковчег»). І Бог врятував його разом з
як? Через силу почуттів… Він подарував людині душу, а, отже,
його дружиною, дітьми, свійськими тваринами, які належали Ною.
здатність кохати, вірити, відчувати щастя, горе… В цьому, на мою
Сорок днів тривала повінь. Усе живе на землі загинуло.
думку, і полягає сенс життя: навчитися жити по-справжньому. Що
Залишилися в живих лише люди й тварини, які плавали в
це означає? Це означає навчитися бачити найпростіше, помічати
Ноєвому ковчезі. Отже, що допомагає людині вижити у важких,
«зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах» і перестати
екстремальних обставинах? Тільки глибока віра й висока
жити складними формулами та розрахунками, а повністю
моральна чистота. Кожен наш крок відображає моральний вибір,
довіряти своєму серцю, своїй душі. Людина народжується з
що його зробила людина. Мабуть, не може бути добре там, де
поняттям головного, але «залізна рука горда» збиває її з істинного
багато злих, неправедних людей. Отже, нам завжди треба
шляху і диктує свої правила. Дійсно, ніхто не помічає того, що
пам'ятати, що на Землі слід жити в гармонії з Богом і світом,
«тінь може бути тілом душі нашої», іншими словами найголовніше

навчитися пізнавати добро і зло, вчитися мужності, терпінню,
високій моралі, створеній Богом, заповіді які допомагають долати
зло і бути людьми.

прощаємо, то не миримося зі злом, а навпаки, його декларуємо і
називаємо злочинця злочинцем. Але коли ми прощаємо, то це
означає, що ми зло викидаємо насамперед із власного серця.
- Прощати здатний той, хто духовно вищий і духовно сильніший.
Приклад з житя:
Прощати означає перемагати зло.
1. У штаті Колорадо, США лежала на смертній постелі 15-літня
- Прощення не означає звільнення від відповідальності за злочин.
дівчина. Її мама померла тоді, коли цій дівчинці було лише 10
Справедливе покарання є необхідною складовою до примирення. Бо
років. Крім неї в цій родині було ще четверо молодших дітей.
як ми тоді можемо говорити про належну повагу до жертв злочинів,
Убогий батько не мав грошей, щоб найняти служницю, тож ця
належну сатисфакцію їхніх кривд, якщо, відповідно до засад
дівчинка на десятому році свого життя почала важко працювати, справедливості, той, хто їх скривдив, не понесе заслужену кару.
стала немов матір’ю для своїх двох маленьких братчиків і двох
- Щодо рідних і друзів, які підтримують кремлівську політику, то,
сестричок. Вона готувала страву, прала білизну, порядкувала в
насамперед, не потрібно на них тримати зла, а слід молитися за
хаті. Ця непосильна праця так знищила її здоров’я, що на 15-му
них. Їм потрібно простити. Бо вони теж є жертвами московської
році життя вона вмирала. Коли священик приніс вмираючій
пропаганди. Однак належить бути свідками правди і говорити
дівчині святі Тайни, вона з болем серця промовила:
правду про кривди, завдані Україні.
– Отче, я не боюся смерті, але мені дуже сумно й соромно.
- Якби у відповідний час відбувся подібний процес, як у
– Чому тобі соромно? – запитав священик.
Нюрнберзі, - акт засудження комунізму, можливо, сьогодні не
– Від часу, коли моя мамуся померла, я так була зайнята
було б цієї війни, яка ведеться проти нас. Саме через те, що свого
щоденною працею, що навіть не мала часу для Бога, не мала
часу правда не була сказана, а злочин не був виявленим і
змоги піти до церкви, тож за час мого короткого життя я нічого
засудженим, він продовжує давати криваві смертельні плоди.
доброго не вчинила. Що ж я скажу Ісусові Христові, коли стану
- Засудження злочинної поведінки помагає нам відмежуватися від
перед Ним на суді? – відповіла зажурена дівчина.
неї і її ніколи не наслідувати, а жити в правді і діяти справедливо.
Священик ніжно положив свої руки на спрацьовані й мозолями
Тому, гадаю, доки ми ховатимемося перед правдою і шукати
вкриті руки праведної дівчини і з любов’ю промовив:
компромісів із власним сумлінням, доти будемо проявляти
– Дитинко, тобі не треба буде нічого говорити Ісусові Христові; ти безхребетність і, навіть більше, ми будемо співучасниками
лиш покажеш Ісусові свої спрацьовані руки, а Він дасть тобі
злочину.
небесну нагороду за твою посвяту для родини.
- Злість висушує душу. Той, хто злиться або плекає у своєму серці
2. Вірте в силу молитви
ненависть, діє проти справжньої людської природи. Бо людина –
Я тривалий час хворіла. Але найважче мені стало в другій
сотворена на образ і подобу Божественної любові, яка нам дає
половині минулого року. Мене почали дуже боліти ноги і я
сили і нас надихає.
перестала ходити. Багато місяців я пролежала в ліжку, не маючи - Замало перемогти ворога, замало перемогти у війні, а потрібна
можливості себе обслужити. Я розуміла, що стала тягарем для
перемога «над війною», тобто усунення глибинних причини, що
своїх рідних, які вимушені мною турбуватись як новонародженою спричинюють найбільше зло і найбільш безглузде використання
дитиною. Це для мене було нестерпно, я впала у відчай. Рідні і
людських ресурсів, яким є війна.
знайомі мене розраджували, а подружка принесла мені
- Тільки людськими силами неможливо побороти зло! Неможливо
„Дев’ятницю до св. Ап.Юди-Тадея” і Вервицю. Подруга
тільки по-людськи навчитися прощати чи бути переможцем над
порекомендувала молитись до цього Апостола, бо Він нікому не
війною. Але з Богом – усе можливо! Християни надіються не так
відмовляє, хто до Нього щиро молиться. І Апостол Юда-Тадей
на свої людські здатності, як на силу Божу, яка оздоровляє серце і
став моєю останньою надією. Я щиро і з вірою в серці відмолила допомагає нам бути вільними від ненависті й війни.
„Дев’ятницю” і Вервицю. І — о чудо — я вперше за багато місяців, Департамент інформації УГКЦ
взявши милиці, зробила кілька кроків по кімнаті. Я далі молилась і
КАТИХИЗМОВІ ПРАВДИ
на другий тиждень вже вільно ходила на милицях по кімнатах. А
....продовження з попереднього вісника...
ще через тиждень — ходила своїми ногами без милиць. Хіба це
Гріхи, що кличуть про помсту до неба
не є оздоровлення молитвою? Хіба це не чудо?!
1. Умисне людиновбивство
Моя вам порада: якщо ви щиро молитесь, то і щиро вірте, що
2. Гріх содомський
допомога прийде. І ще вам одна порада: робіть безкорисливі і
3. Скривдження вбогих, удів і сиріт
добрі справи — це вам допоможе окупити вину за гріхи перед
4. Задержання заробітної заплати
Господом. А скептикам можу сказати: якщо ви відкидаєте
Останні речі
можливість чуда, тоді ви відкидаєте існування самого Бога. А
Смерть, суд, небо, пекло
якщо ви вірите в існування Господа, тоді чому не вірите в силу
Християнський привіт
молитви до нього, яка може творити чуда?
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
З повагою – Галина / м. Івано-Франківськ
Христос
посеред
нас!
I
є, і буде!
Як навчитися прощати? Поради Глави УГКЦ
У різдвяному часі
Поради Глави і Отця УГКЦ Блаженнішого Святослава про те, як
Христос раждається!
Славіте Його!
нам, християнам, навчитися прощати, висловлені ним в ефірі
У
великодньому
часі
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Христос воскрес!
Воістину воскрес!
квітня. - Прощення не означає прийняття неправди. Коли ми

