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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

ПОЖЕРТВИ НА УТРИМАННЯ ЦЕРКВИ:

Дорогі Парафіяни: Реагуючи на нові виклики нашого з вами церковного життя, та у
відповідь на ваші духовні потреби, повідомляємо, що на даний час ви можете
висилати ваші пожерви на церкву, використовуючи церковні конверти, поштою за
адресою: 225 N. 4th Street, Lindenhurst, NY; або на церковний сайт, де є спеціальна
програма для пожерви www.holyfamilyucc.com (PayPal Donations). Це дасть нам
можливість продовжувати вести облік ваших пожертв та оплачувати необхідні
витрати. Щиро вам дякуємо за вашу дбайливість і щедрість!

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя 27-а по Зісланні Святого Духа. 13 – го Грудня, 2020р. Св.
всехвального ап. Андрея Первозванного.
Глас 2 : Апостол: до Ефесян 6:10 – 17. / Євангеліє: Лука 13: 10 – 17.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Вікторії, Андрія та
всієї Родини, зам. Ігор Смеречинський) - укр. мовою.
11:45 год. ранку – Дев’ятниця до Св. Спиридона Тримифунтіського
(5-й день).
12:30 год. обіда - Вервиця, Молитви до Фатімської М. Б.
(На даний час для Богослуження у нашій церкві допустима
кількість 80 -90 людей!!!!)
Понеділок, 14 – го Грудня, 2020р. Св. прор. Наума.
8:45 год. ранку – Панахида в Пам’ять пок.  Мирослава Івана
Кардинала Любачівського
7:00 год. вечора – Св. Літургія, намірення – За здоров’я Вілліям Елук
та Григорій Елук, зам. Родина Дональдц.
Вівторок, 15 – го Грудня, 2020р. Св. прор. Аввакума.
9:00 год. ранку – Св. Літургія, намірення – Спеціальна Інтенція,
зам. Родина
Середа, 16 – го Грудня, 2020р. Св. прор. Софонії.
9:00 год. ранку – Св. Літургія, намірення – Іван, Олена,

Михайло, Барбара, /Панахида/, зам. Родина Саміло
Четвер, 17 – го Грудня, 2020р. Св. влкмч. Варвари. Прп. Йоана Дамаскина.
9:00 год. ранку – Св. Літургія, намірення –  40 й день за
пок. о. Василя Бучек /Панахида, зам. Родина Попович
8:15 год. вечора – Закінчення Дев’ятниці до Св. Спиридона
Тримифунтіського – укр. мовою
П`ятниця, 18 – го Грудня, 2020р. Прп. й богоносного Сави Освященного.
9:00 год. ранку – Св. Літургія, намірення – Боже Благословення за
всіх дітей та молодь з нашої парафії.
8:15 год. вечора – Акафіст, Вервиця, Молитви до Св. Миколая
Мирликійського Чудотворця – укр. мовою

Web Page: www.holyfamilyucc.com

December 13, 2020 / Грудень 13, 2020

Субота, 19 – го Грудня, 2020 р. Св. Миколая, архиєп. Мир
Ликійських, чудотворця.
Увага: Це є урочисте свято.
5:00 год. вечора – Св. Літургія, намірення - Боже Благословення

для о. Миколи Попович та всієї Родини, зам. Оксана Владичак
6:00 год. вечора – Вечірня.
Неділя 28-а по Зісланні Святого Духа. 20 – го Грудня, 2020р. Св.
Амвросія, єп. Медіоланського.

9:00 год. ранку – ( Теодора Совірка, зам. Марта Скрипочка) – анг.
мовою.

10:15 год. ранку – За Парафіян - 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 пройти
передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:30). Детальніша
інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців проводяться у суботу: для дітей віком (5-9р.) 1:30 – 2:30 год;
(9-11 р.) 2:30 – 4:00 год; (11-15 р.) 4:00 – 5:30 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 1 - го січня 2021 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 (3 – го січня 2021 р. о 12:00 год) в першу неділю
місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині 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.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 12:00 год
кожної п’ятниці.
Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі! (До 1-го лютого 2021р. кава закрита).
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Дд.
Одній
родині
яка
бажає
залишитись
анонімною, забрали чотири
Недільна Пожертва, 6 – го грудня, 2020 р
пар риз додому і власноручно попрали та почистили від плям і
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
тощо, щоб гарно виглядали у використанні на Богослуженнях.
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Ее. Панству Саміло, які забрали вісім пар риз до хімчистки і самі
Свічки: $220, тетрапод: $5, Церква: $25, квіти: $85, Свята: $55,
оплатили 450 дол. за чистку риз. Нехай Бог поблагословить усіх
Пожертва на іпотеку - $1,140.00, Недільна пожертва – $1,335.00, Разом - $2,865.00.
волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
6. Висловлюємо співчуття п. Елейн Єлук та її Родині з упокоєнням
дар любові для нашого храму минулої неділі 6 – го грудня 2020 р.
у Бозі її брата Теодора Маліґовка в Гемпстеді, Н. Й.. Вічна йому
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
пам’ять.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у 7. Календарі та конверти на 2021 рік Ви можете придбати сьогодні в
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
неділю 13-го грудня 2020-го р. після Божественних Літургій.
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до
8. Різдв’яна пожертва: Дорогі парафіяни, у цей подарунковий
священика.
передріздв’яний час не забуваймо і про обдарування нашої Церкви,
Увага: усім тим, хто святкує свої уродини у місяці грудні 2020р. наші
як ми це робимо для наших рідних. Кожен Ваш дарунок-пожертва
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас! “На Многая і буде високо оціненим і Господь Вас винагородить сторицею.
Благая літа!”
Запам’ятаймо: Пояснення 10 Заповідей Божих
Новини нашої парафії:
Напевно ні для кого не є таємницею той доконаний факт, що Бог є
1. Вітаємо Ребеку Андрею Пінто, дочку Волтера Пінто та
Любов. Але, на жаль, не всі розуміють ту істину, що Люблячий наш
Марісол Керінос, в отриманні Таїнства Хрещення в суботу, 28 - го Отець дає нам Свої Заповіді – не як тягар чи обузу, а як милосердя.
листопада, 2020 р.
Щоб, виконуючи їх, людина мала успіх у цьому земному житті, і вічне
2. Дорогі парафіяни: В наступному 2021році, ми будемо
щастя у Небесній Батьківщині. Саме тому не зайвим буде нагадати
святкувати парафіальний ювілей 75- ліття від заснування нашої багатьом людям ці, такі знані, і в той же час, не досконало зрозумілі
парафії і це святкування планується на першу неділю місяця
Божі Заповіді.Закон Божий – Десять Заповідей Божих, у яких
жовтня. Звертаємось до вас з проханням і просимо вашої
міститься норматив відносин між людиною і Богом – у перших трьох;
поради чи будь яких ваших намірень, як це святкування
у решті семи – між людиною і ближнім. Вони написані не випадково
обходити. Чекаємо ваших порад звертаючись до мене або до
саме в такому порядку.
наших жінок довір’я.
1. Я Господь, Бог Твій: не матимеш інших богів крім Мене. Ніщо і
3. Дорогі парафіяни: якщо ви не взмозі брати участь у Св. Літургіях ніхто не повинен стояти на перешкоді у твоєму наближенні до
по Неділях, ми надалі будемо передавати в онлайн режимі на сайті: Творця. Пам`ятай слова, славної пам`яті Степана Бандери: „Мета
https://www.facebook.com/HolyFamilyUCC.
життя людини – це наближення до Бога!". Твоє серце повинне на
4. Заплановані події при нашій парохії:
100% належати Богові. Не дозволяй ворогові (сатані) заволодіти
А. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться твоїм серцем через світові спокуси, бо „що може людина дати за
сьогодні в неділю 13 – го грудня 2020 р.Б.
душу свою навзамін?” Ця – перша, найголовніша Заповідь у Законі
Б. Запрошуємо усіх парафіян до участі у наших парафіяльних
Божому, бо з неї випливають три основні богословські чесноти –
зборах, які відбудуться у середу 16-го грудня 2020р. о 7.15 год
ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ.
вечора. Увага, якщо більше половини управи присутні, рішення Грішать проти цієї Заповіді також ті, хто з пустої цікавості чи через
прийняті ними стають діючими в житті нашого храму
брак віри Богові, звертається за допомогою до різних екстрасенсів,
В. Дорогі Парохіяни: Кожен з нас прикрашає доми перед Різдвом. відьом, ворожок, чаклунів, гороскопів та поза Христовою Церквою,
Просимо також пам’ятати про прикрасу Церкви у цей час. У ваших
збудованою на Св. Апостолі Петрі, іде уприємнювати собі слух до
річних конвертах знаходяться конверти з назвою “flowers” , які
різних сект, на зразок „свідєтєлєй ієгова”, „мормонів”, „адвентистів
просимо вживати при складанні пожертв для прикрас квітами
сьомого дня”, „п`ятидесятників”, „благовєстєй” та інших єретичних
нашого Храму на Різдв’яні свята.
угрупувань, створених людьми, а не Господом нашим Ісусом
Г. Наступна Св. Літургія за померлих служитиметься в суботу 2 –
Христом.
го січня, 2021р. о 5-й год. вечора.
2. Не взивай намарне імені Бога Твого. Ще раз нагадаю, що не
Д. У місяці січні, 2021р. планується виготовлення вареників. Про
можна без потреби і без належної Творцеві поваги і любові, вживати
день і число буде оголошено пізніше.
у розмові Його Святе Ім`я. „Бо не вважатиме Господь безвинним
5. Висловлюємо нашу щиру подяку:
того, що призиває Його ім`я надаремно.” (Вих.20,7) Мають провину
Аа. панству Гринюк, які придбали два великі вазонки з Різдв’яними проти цієї Заповіді також ті, хто склавши гідно, на Біблії чи за
квітами, щоб прикрасити наш храм у Богослуженнях.
допомогою імені Божого, військову Присягу, не виконує її або
Бб. Наступним особам за жертву свого часу: двом родинам, які
порушує.
бажали залишитись, анонімними, за виставлення та складання трьох 3. Пам`ятай День святий святкувати. Ця Заповідь зобов`язує нас
штучних ялинок та облаштування різдвяної шопки в нашому храмі; взяти активну участь (в Неділі і свята) у Святій Божественній Літургії
п. Оксані Владичак та п. Галині Сабадах, за декорування різдвяних та не робити важкої праці без важливої потреби і поглибити свої
ялинок в храмі та притворі минулого тижня.
знання правд православної віри. Адже записано: „шість днів працюй,
Вв. п. Томасу Ларая, п. Петрові Данков та п. Сілвії Ломбарді Сміт, які а сьомий день віддай Богові твоєму”. Але оскільки деякі заблукані
минулого тиждня приготовили для нас конверти на 2021 - й рік.
єретики спекулюють словами зі Святого Письма (Біблії), кажучи, що
Гг. п. Мартину Сміт, котрий пожертвув свій час і талант минулого Бог призначив сьомим днем Суботу, а не Неділю, то мушу пояснити,
тижня, щоб поремонтувати необхідні речі в парафіальному домі.
що так, як ці людці, говорять лише ті, хто лишився людиною
Також через його щедру працю наш храм заощадив додаткових
„вчорашнього дня” і чекає на свого власного, нового месію та
витрат в ремонтуванні теплового опалення в нашому храмі.
зрікається Господа Нашого Ісуса Христа і Дня Його Воскресіння.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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постояти в тишині...
... а знаєте, що з'являється раптом незнайома людина, яка змінює
усе ваше життя...і допомагає просто так
... а знаєте...що в цей момент за нас усіх моляться монахи, прості
люди зі словами: "� Хай ця молитва дійде до тієї душі, яка саме
більше цього потребує".� .. в цей момент люди йдуть Хресним
Ходом і моляться за нас усіх... за мир та спокій... за Любов... і хай
хтось засудить хоч одну людину, яка щиро молиться...
обговорюйте, але час від часу згадуйте ці неймовірні випадковості,
які не бувають випадковостями... просто їх молитва дійшла до
вашого Ангела Хоронителя... дійшла до вашої душі...

Владика Венедикт (Алексійчук): Еф. 6, 10-17 «Кріпіться в Господі
та в могутності Його сили» Щодня ми опиняємось у ситуаціях, коли
для нас наша обмеженість стає нам очевидною і явною. Ми є свідками
своїх падінь, своїх невдалих рішень, бачимо наскільки ми не спроможні
дати собі раду з простими життєвими завданнями. Часто така
безвихідь пригноблює нас, ми розчаровуємось й опускаємо руки.
Апостол Павло каже нам, щоб ми в таких ситуаціях кріпились у Господі
та в Його могутності. Кожного Бог провадить своїми шляхами. У когось
дорога, на перший погляд, проста і рівна, а в когось - вибоїста. Хтось
може зберегти цю благодать хрещення через ціле своє життя, а хтось,
як розбійник на хресті, останньої миті покаятись. Ми не знаємо, чому
Бог допускає саме це, а не інакше в нашому житті, однак знаємо точно
- ніщо з того, що відбувається, не відбувається даремно, все має Божу
логіку, яка нам деколи стає зрозуміла лише пізніше. Тому будьмо
витривалі в Господі, а Його план на наше життя є лише один, щоб нас
привести до Небесного Царства!
Лк. 13, 10-17. «Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї:
“Жінко, ти звільнена від твоєї недуги.”» Євангеліє зовсім не згадує,
чи та жінка просила Ісуса Христа про оздоровлення. Видається, що ні.
Також зовсім не згадано, чи вона вірила в те, що Господь зцілить її.
Знову видається, що ні. Але бачимо, що Ісус Христос сам виявляє
ініціативу, сам, без будь-якої реакції з її боку, зцілює її. Що ж було
перед тим? А перед тим вісімнадцять років вона була скорчена.
Так само в наше життя інколи приходять різні труднощі, проблеми,
клопоти. Стараймося вміти бути витривалими. Прийде час – і Бог
розв’яже. Деколи ми потребуємо пройти через ті чи інші складні
обставини, вони для нас часто є лікувальними, бо кожна важка
ситуація перемінює, переображує нас. Уміймо бути витривалими в
наших труднощах і випробуваннях. Настане час, і Бог прийде до
кожного з нас і зцілить, звільнить від наших недуг і від наших проблем!

До вашої уваги:
A. ВІРУС І БЛАГОСЛОВЕННЯ
- Ти бачив, як я налякав людей, Твоє творіння, чорним привидом
коронавірусу? '' - запитав сатана. - Як вони сиділи замкнені, а якщо
виходили з дому, то жахались від сусіда.
- Я бачу все, - відповів Бог.
- Чи знаєш Ти, що тисячі з них не ходили до храмів, не довіряючи,
що Ти захистиш їх від інфекції?
- Знаю.
- Це я переміг їх. І це моє світове свято.
- Ти поспішаєш, як завжди. Сім тисяч людей завдяки твоєму
підступу перестали метушитись, уперше за багато років побачили
безглуздість свого життя й запитали себе: для чого я живу? Ще сім
тисяч, не маючи чим зайнятись під час карантину, ніби випадково,
від нудьги, уперше розгорнули Євангеліє, і Я говорив до них. І ще
сім разів по сім тисяч людей, переживаючи за життя своїх
близьких, почали молитися, щоб просити Мене про допомогу, і
були почуті.
- Отже, Ти знову все повернув їм на добро?
Господь мовчав.
- Але чому Ти так дбаєш про них, захищаєш їх, адже вони
зраджують тебе кожної миті?
- Тому що люблю, - сказав Господь.
І закричав Сатана страшним криком, аж пекло затряслося, почувши
те, що він знав зі створення світу, і провалився в прірву.
Петро Стеблина (переклад з російської)
B. А знаєте, а буває момент, коли раптом уникаєш нещасного
випадку... коли трапляється щось надзвичайне, що вас рятує...
... а знаєте, буває ж таке у вас, коли просто сльози самі котяться по
обличчю...
... а знаєте, буває так, що дуже хочеться піти в Храм і просто

Святого апостола Андрея Первозванного – 13 – го грудня

Святий Андрей був перший серед апостолів, який пізнав Христа
Спасителя і пішов за Ним, тому він називається “Первозванний”.
Євангелист Йоан розповідає, що коли Йоан Предтеча охрестив
Христа Спасителя, то своїм учням сказав, що Христос – Син Божий.
“Другого дня знову стояв Йоан там, ще й двоє з його учнів.
Угледівши ж Ісуса, який надходив, – мовив: «Ось Агнець Божий».
Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом.
Обернувшися Ісус і побачивши, що вони йдуть, мовив до них: «Чого
шукаєте?» Ті ж Йому: «Равві, – що в перекладі означає: Учителю, –
де перебуваєш?» Відрік він їм: «Ходіть та подивіться». Пішли, отже,
і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в Нього. Було ж
близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із
тих двох, що, почувши Йоана, пішли за Ним” (Йо. 1, 35-40).
“О щасливий день, – вигукує святий Августин, – той день, коли вони
перебували у Христа Спасителя! Хто бо може оповісти те, що вони
тоді чули з божественних уст Ісуса!” Андрей, сповнений віри,
спішить до Петра і каже йому: “«Ми знайшли Месію»... І привів його
до Ісуса (Йо. 1, 41-42). Після цього обидва брати кидають свої сіті і
дім у Капернаумі (родом були вони з Витсаїди, в Галилеї) й ідуть за
Христом Спасителем. Апостол Андрей є свідком усіх чудес Ісуса,
чує кожне Його слово, ділить з Ним нужду та переслідування і йде
слідом за Ним. Після Зішестя Святого Духа, коли всі апостоли
розійшлися проповідувати слово Боже, тоді і св. Андрей поніс серед
поган світло правдивої науки. Святі Отці Церкви, зокрема Григорій
Богослов, Григорій Великий, Йоан Золотоустий, Єронім,
погоджуються з тим, що святий Андрей навчав у Греції, в Епирі, він
просвітив Ахаю, і, згідно з переданням, він перший голосив слово
Боже у Візантії, згодом названій Константиполем, де поставив
єпископом Стахія, якого апостол Павло називає своїм возлюбленим
(див. Рим. 16, 9). Найстаріші церковні письменники стверджують,
що апостол Андрей проповідував науку Христову в Скитії, тобто на
території Руси. Літописець Нестор та інші розповідають, на основі

передання, що святий Андрей з учнями своїми йшов вгору по
Дніпру, аж до пагорбів, де згодом постав Київ. Тут святий апостол
переночував, а вранці, оглянувши оком той чудний розлогий Божий
рай, сказав до учнів: “Бачите ті гори? Знайте, що на них засіяє
благодать Божа і постане тут велике місто, і багато в ньому буде
церков, і вся земля ця просвітиться святим хрещенням”. І,
поставивши тут хрест, пішов далі. Cвятий Андрей прийняв
мученицьку смерть у Патрах, в Ахаї. На смерть його засудив
намісник Егей (Єгеат), велів прив’язати святого апостола на
скісному хресті. “А коли побачив він хрест, на котрім мав умерти, –
каже святий Вернард, – то не зблід від його виду і не змінився на
лиці, а повний радости молився: «О добрий, святий хресте, за яким
я тужу вже так довго! Спокійно і радісно приходжу я до тебе. Ти
прийняв мого Божественного Спасителя, прийми і мене, Його учня,
щоб через тебе дійшов я до Нього!» Чи є це слова чоловіка, чи
радше ангела? Це слова чоловіка, який був готовий так само
страждати, як готові нині і ми, та який Бога любив з усього серця, і
любов та була сильніша за смерть! О, якщо б ми мали таку любов,
то яким солодким був би нам усякий труд, яким легким усяке
умертвлення, яким милим усяке страждання! Тому шукаймо такої
любови, а якщо її маємо, то зберігаймо її у собі і пам’ятаймо слова
Спасителя, що той, хто хоче за Ним іти і бути Його учнем, хай несе
свій хрест”. Так каже святий Вернард. Святий апостол Андрей
мучився на хресті три дні, а З0 листопада 62 р. його душа полетіла
до неба, і “Первозванний” засів на престолі непроминаючої слави.
Мощі святого апостола Андрея у 355 р. було перенесено до
Царгорода і складено разом з мощами святого євангелиста Луки і
святого Тимотея у церкві святих Апостолів. Імператор Аркадій на
честь святого Андрея побудував у Царгороді величну церкву. Коли
хрестоносці захопили Царгород, то кардинал Петро Капуанський у
1213 р. переніс мощі святого до Італії, до міста Амальфи. У 1418 р.
голову святого Андрея перенесли до Риму, до храму святого Петра.
На Київській горі, де колись, згідно з переданням, апостол Андрей
провістив майбутнє Руси, смоленський князь Мстислав Романович
у 1212 р. побудував церкву Воздвиження Чесного Хреста. Через
шість років її перебудували і посвятили пам’яті святого Андрея.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013.

творцем життя. Від Нього — усяке життя. Наше життя — цінний
талант, даний нам Богом, за який чекає нас велика відповідальність.
На світі є багато вартісних речей, але найвартісніша з них —
людське життя. Все, що існує довкруги, дане нам Творцем якраз
для утримання, збереження й охорони нашого життя. Людського
життя не можна купити, ані продати навіть за найбільшу ціну. Як
кожна людина дорожить своїм життям, яскраво свідчить той факт,
що у великій небезпеці вона все жертвує, аби тільки його
врятувати. У квітні 1912 року затонув комфортабельний корабель
«Титанік», здійснюючи свій рейс з Британії до Америки. Неподалік
від Нью-Йорка він наїхав на льодяну гору, яка його так ушкодила,
що за короткий час він потонув. Тоді загинуло близько однієї тисячі
людей, лише декількасот врятувалося. Серед загиблих були
мільйонери, готові дати великі суми грошей тому, хто уступив би їм
своє місце на рятункових човнах, яких було замало. Та охочих не
було. Зараз медицина так розвинулася, що з допомогою
трансплантації органів стало можливим рятувати життя тим, яким
загрожує смерть через хворе серце, печінку, нирки і т.п. Однак
трансплантація дуже дорого коштує. І хоча така операція
небезпечна й коштовна, все-таки людина настільки любить і цінить
своє життя, що готова заплатити будь-які гроші, аби хоча на якийсь
час продовжити його.
2. Людське серце — храм Святого Духа
Через св. Тайну Хрещення ми стаємо Божими дітьми, і Божа ласка
робить наше серце храмом Святого Духа. Тому св. апостол Павло
навчає: «Хіба ж не знаєте, що ваше тіло — храм Святого Духа, який
живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе
самих. Ви-бо куплені високою ціною. Тож прославляйте Бога у
вашому тілі» (1 Кор. 6, 19-20). А св. апостол Петро пригадує нам,
яку високу ціну дав Христос за наше життя, щоб врятувати нас від
вічної смерті й відкрити нам двері до неба. «І знайте, — каже він, —
не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя
суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров’ю
Христа, непорочного й чистого ягняти» (1 Птр. 1, 18-19).
3. Людське тіло — мешкання безсмертної душі
Наше життя має ще один цінний скарб, який робить його особливо
цінним. Ним є безсмертна душа, яку дав нам Господь Бог на
початку нашого життя. Кожна людина створена на Божий образ, а
ним є наша безсмертна душа, наділена світлим розумом і
свобідною волею. Тому Христос, знаючи ціну нашого життя, каже:
«Яка користь людині, як цілий світ здобуде, а занапастить власну
душу?» (Мт. 16, 26) або: «Що-бо людина може дати взамін за
власну душу?» (Мрк. 8, 37).
Наші обов’язки стосовно нашого життя
Якщо наше життя таке цінне, то які обов’язки маємо щодо нього?
Ми зобов’язані дбати про утримання життя, про все, що конечне
для збереження життя і здоров’я, як-от: пожива, одяг, житло. Маємо
дбати й про наше здоров’я. Ми зобов’язані берегти всі члени
нашого тіла від того, що їм шкодить або що руйнує наше здоров’я,
наприклад, куріння, алкоголь, наркотики, надмірний холод чи тепло.
Ніхто не сміє робити себе калікою. Без слушної та розумної причини
ніхто не сміє наражати своє життя на будь-яку небезпеку: для
пустої слави чи реклами, порушення правил дорожнього руху і т.п.
Проте, для благородної й розумної мети, наражати своє життя на
небезпеку можна, наприклад, для рятування життя ближніх, в
обороні свого життя, в обороні своєї чесноти, своєї родини, рідного
краю і народу. Ніхто не сміє й не має права добровільно заподіяти
смерть собі чи своєму ближньому. Самогубство або вбивство —
найбільший гріх проти п’ятої Божої заповіді, бо наше життя — це
Божа власність, і ніхто не може його самовільно нищити. Тільки

П’ЯТА БОЖА ЗАПОВІДЬ - «НЕ ВБИВАЙ!»
(з книги "Божі заповіді" о. Юліян Катрій, ЧСВВ)
ВАРТІСТЬ - ЦІНА ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ
Чого варте людське життя? Яка його ціна? По-різному оцінюють
його люди й Господь Бог. Кількадесят літ тому, коли ще долар мав
свою первісну вартість, американський хімік оцінив вартість
хімічних елементів у людині в 98 центів. На його думку, в
людському організмі є стільки води, що в ній можна б випрати
столовий обрус; із заліза можна виготовити сім цвяхів; вапна
вистачило б на побілку однієї стіни в кімнаті; з вуглецю було б 65
олівців; з фосфору — одна пачечка сірників і декілька ложечок солі.
І все те вартує 98 центів. Однак при постійній інфляції згадана ціна
дуже зросла. У 1988 році аж три американські комісії, визначаючи
ціну людського життя з різних оглядів, так його оцінили: перша
комісія оцінила людину від одного до двох мільйонів доларів, друга
— у сім мільйонів, а третя — аж у 132 мільйони доларів.
А чого варте людське життя в Божих очах? Як Господь Бог його
оцінює? Як Всевишній цінить людське життя, бачимо з того, що на
його сторожі і для його охорони Він поставив окрему Заповідь, яка
голосить: «Не вбивай!» Тому на кожній людині лежить важкий
обов’язок берегти своє життя й життя ближнього.
1. Життя — цінний дар Божий
один Бог має право на наше життя й тільки Він один може перетяти
Звідки наше життя? Від Бога! Тільки Господь Бог є джерелом і

його нитку. Немає такого випадку, де самогубство було б дозволене.

