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Перша Неділя після Зіслання Святого Духа , Неділя всіх Святих
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
11-го Червня, 2017р. Св. прпмчц. Теодосії, діви.
Зіслання Святого Духа , Неділя 4-го Червня, 2017р. Св. мч. Василиска.
Святковий Глас: Апостол: Діяння Апостолів 20:16–18, 28 - 38. / Євангеліє: Івана 17:1–13. 8:00 год. ранку – Акафист до ГНІс .Хр.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Марти, Оксани, Лесі,
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Андрія та Галини
Хробак з нагоди 30 ліття Подружнього життя , зам. Родина Хробак) - Надії, зам. Родина Скрипочка) - укр. мовою.
12:00 год.після дня – Розпочинається Фестиваль.
укр. мовою.
12:00 год. – Літургія для дітей та Перше Урочисте Причастя – на
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за попередньою
обидвох мовах.
домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками.

8:00 год. вечора – Акафист до ГНІс .Хр.

Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
9:00 год. вечора – Парастас за пок.  Патріарха Кардинала передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30). Детальніша
Любомира Гузара
інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
Понеділок Святого Духа, 5-го Червня, 2017. Прп. ісп. Михаїла, єп.
3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 год. Вчителі – п. Григорій
Синадського. Прп. Євфросинії Полоцької, ігумені монастиря Святого Спаса.
Момот та п. Христина Момот.
9:00 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
10:00 год. ранку – Молебень до Св. Духа
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
8:00 год. вечора – Акафист до ГНІс .Хр.
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будьВівторок, 6-го Червня, 2017. Прп. Симеона, що на Дивній горі. Прп. Микити який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Стовпника, Переяславського чудотворця.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 7- го Липня 2017р. і
- Священичі Дні – Mt. Alvernia
розпочнеться о 8 годині вечора.
8:00 год. вечора – Акафист до ГНІс .Хр.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8
годині вечора на анг. мові.
Середа, 7-го Червня, 2017. Третє віднайдення чесної голови св.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 –
прор., Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана.
2:00 год).
7:00 год. вечора – Спеціальне Богослуження (прохання
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі
про Божу поміч для проведення успішного фестивалю) та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (4 – го червня 2017 р в 12:00 обіда) в першу
8:15 год. вечора – Біблійні студії – на укр. мові
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12 годині дня для дітейЧетвер , 8-го Червня, 2017. Св. ап. Карпа, одного з сімдесятьох.
батьків. Також пригадую всім, що 4-го Червня буде Перше Урочисте Св. Причастя.
9:00 год. ранку –  Всіх Померлих з Родини Гнип, зам. Галина Гнип. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до 12:00
П`ятниця, 9-го Червня, 2017 р. Св. свщмч. Терапонта.
год кожної п’ятниці.
9:00 год. ранку – 9 - й день за пок.  Патріарха Кардинала
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
Любомира Гузара
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
7:00 год. вечора -  Наталія (річниця) , зам. Родина Мельник
Субота, 10-го Червня, 2017 р. Віддання П’ятдесятниці. Прп. Микити, єп. 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
Халкидонського.
відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної
-  Ґерардо Поццалья, зам. Родина Сміт
канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо
9:15 год. ранку – Служба Божа за учнів Української Суботньої зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Школи (закінчення шкільного року)
( Молебень чи Акафист служиться о 8 – ій год. вечора кожного дня місяця червня)

6:00 год. вечора – Вечірня

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
вишиванок
пок.
+
отця
Блажийовського
дві вишиті хорувги жовтого
Недільна Пожертва, 28 травня, 2017 р. Харитативна Акція – 250 дол.
кольору
минулої
неділі
для
нашого
храму.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне б. 15 – и наших парохіян, які минулого понеділка зібралися, щоб
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
пострегти та обрізати дерева та кущі на нашій території щоб вони
Свічки: $220, Тетрапод: $5, Вареники: $20, Кава: $145, Свята: $5, Пожертва: $20,
виглядали гарно.
Підтримка парохії: $10, Вознесіння: $170,
в. п-ву Мартину і Сільвії Сміт, котрі стали спонсорами 12
Місячна пожертва на іпотеку - $525.00,
ілюстрованих Біблій для дітей, що отримають в цю неділю Урочисте
Недільна пожертва – $1,390.00
/ Разом - $2,760.00
Святе Причастя.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за г. Щиросердечна подяка всім тим які принесли одяг і то що...для
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 28–го травня 2017 р.
дітей. Пачки (245 фунтів) були спаковані і відправленні до сиротинця
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
в Старий Розділ парафіянкою яка воліє залишитись анонімною.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців та
винагородить сторицею.
у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо 7. До вашої уваги:
звертатися до священика.
А. Фестиваль при нашій парохії 11 – го червня 2017р.
---------------------------------------------------------------------------------------Б. Наша Українська школа планує подорож до Мистик, штат
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці червні 2017 р. наші
Конектікут 24 та 25 червня. Більша інформація прилучина до
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
вісника.
“На Многая і Благая літа!”
8. Дорогі Парафіяни: 4- го червня 2017 р. о. Мартін Канаван,
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Духівник Семінарії в Стемфорді, загостить до нашої парафії. В цей
Новини нашої парафії:
день буде можливість приступити до Св. Сповіді після 8:30 год.
1. Сьогодні, 4 червня, 2017 р. тринадцять дітей з нашої парафії ранку. Але щоб приступити до сповіді просимо належно
отримають Урочисте Святе Причастя під час Літургії для дітей
приготуватися до неї із щирим серцем.
опівдні: Марія Гула, Данієль Козюрак, Ярослав Сербин, Наталія
9. Як чудово було минулої Неділі бути разом на Молебні до Преч.
Сербин, Давид Пінто, Вінсент Нейман, Юлія Галевич, Єлізавета
Діви в Іст Морічес. Сонячна погода дала нам можливість помолитись
Ґерета, Джесі Дескалсо, Діяна Перкудані, Роксолана Швець, Максим і приготовити себе у духовності. Всіх нас разом з дітьми було більше,
Харченко, Галі Варивода. Щиро вітаємо їх і бажаємо їм Божого
як 20 осіб.
благословення в їх християнському житті.
10. В Середу о 7-й год. вечора служитиметься Служба Божа, за
2. Пригадуємо вам, що в Неділю 18-го Червня припадає “День
успішний фестиваль а по закінчені розпочинається приготування
Батька”. Якщо ви бажаєте, щоб імена ваших батьків були згадані різних робіт та їжі для нашого фестивалю. Особливо заохочуємо та
на Службах Божих: за померших в Суботу вечером о 7-ій, а за
запрошуємо молодь і чоловіків з нашої парафії допомогти
здоров`я на Українській в неділю, будь-ласка напишіть імена або
приготувати намети, столи та стільці в суботу зранку. Запрошуємо
подзвоніть до нашого офісу.
ласкаво до співпраці. Розклад та потреба провести наш Фестиваль
3. Місяць Червень - це місяць присвячений Серцю Христовому.
ласкаво просимо у притворі записатися до співпраці. За здалегідь
Молебень чи Акафист буде відправлятися щодня протягом червня о щиро дякуємо.
8-ій год. вечора. Просимо всіх парафіян до участі у цих відправах.
ЄПАРХІАЛЬНА МОЛОДІЖНА ЗУСТРІЧ відбудеться в Українській
Будь ласка знайдіть час, щоб нам всім разом зустрітися на цих
Католицькій церкві Святого Архистратига Михаїла в місті Йонкерс штату
богослуженнях.
Ню-Йорк, в суботу 24 червня і неділю 25 червня 2017 року Божого.
4. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з капустою та з
Гасло зустрічі: „Служити Богові служачи іншим.’’ Всі діти віком від 8 до
сиром, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб 17 років зпрошуються. За додатковою інформацією звертайтесь до
нашої Церкви.
парафіяльного священика.
5. Запам`ятайте:
До вашої уваги: Ді. 2, 1–11. «Зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожен чув, що вони
а. 18-го Червня 2017 р Сестринство Апостольства Молитви буде
говорили його мовою» Через сходження Святого Духа апостоли стали здатними промовляти
організовувати обід з нагоди Дня Батька вартістю 6.00 дол. від особи людям, кожному народові, і кожній конкретній людині так, щоб вона почула Євангеліє. Апостоли
стали здатні нести Євангеліє до кожної особи, яку їм Господь посилає. І це важливий приклад
після обидвох Служб Божих. Заохочуємо всіх прилучитися до свята і для нас, християн, які через хрещення споріднились з Ісусом Христом, через миропомазання
сповнилися Дарами Святого Духа. Важливо щоб ми могли зрозуміти, що коли Бог ставить нас у
прийти на обід.
ситуацію з якоюсь людиною, то робить нас спроможними цій людині допомогти і промовити.
б. Збірка в місяці червні: Прибирання церкви: Наступна
Потрібно завжди мати переконаність і віру, що Бог нас не залишить без підтримки. Так, може, ми
добровільна збірка відбудеться 25-го червня 2017 р.Б.
не завжди готові почути голос Божий, може, ми не завжди готові промовити кожній людині, але
ми цю здатність завжди у собі посідаємо. Її потрібно розвивати через молитву, через наше
в. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
вслухання в Господа, бо дари Святого Духа ми вже отримали в таїнстві миропомазання,
понеділок, 5 червня ц. р. о 7:15 год. вечора. Запрошуються всі
але маємо ці дари в собі розвивати й ними жити. Йо. 7, 37-52; 8, 12. «Хто вірує в мене, як
Писання каже, то ріки води живої з нутра його потечуть!» Наша віра дає нам сопричастя з
парафіяни, які бажають брати більш активну участь у житті своєї
Богом. І все те, чим володіє Господь, починаємо мати й ми – як діти свого Батька. Незважаючи
парафії. Обговорюватиметься також підготовка до цьогорічного
на те, що кожен з нас у певних обставинах життя стикається зі своєю обмеженістю і слабкістю,
Парафіяльного фестивалю.
може навіть впадати у відчай чи сумніви, Бог залишається незмінним і завжди переймається
нашими проблемами. Коли наближаємося до Господа, то багато неможливих для здійснення
г. Український танцювальний колектив Горлиця при нашій
речей, стають можливими. І тоді відчуваємо щодо себе знамениті слова апостола Павла: «Все
парафії організовує 11-го Червня 2017р 1-ий Український
можу в Тому, хто укріплює мене». Головне – не переставати уповати на Нього, мати за свою
кріпость і опору тільки Його. Святкуємо Зіслання Святого Духа, бо апостоли почали діяли не
Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша інформація
своєю силою, а Божою, оскільки Дух Святий сповнив їх. Діяти Божою силою може кожен, хто
прилучина до нашого вісникa.
отримав таїнства Хрещення і Миропомазання, через які ми, смертні люди, стаємо здатними до
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
великих речей. Це свято пригадує нам і наголошує, що людина здатна здійснювати величні
вчинки, коли дозволяє Господеві, Святому Духові діяти в собі. Це свято торжества, перемоги
а Сестринствам Апостольства Молитви та Св. Вервиці при нашій
великої сили Божої, яка може виявитися лише тоді, коли ми цього забажаємо, коли ми
Парохії, які пожертвували по 500 дол. для придбання з колекції
цього спраглі; і Дух Святий, так само, як зійшов тоді на апостолів, сходить і скріплює
кожного з нас у кожній миті нашого життя..

Владика Венедикт (Алексійчук).

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Ліненгурст, НЙ 11757
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1. Українська Католицька Парафія Св. Трійці в Статен Ісланд
клубок. І тому, не може бути нічого такого, щоб було корисне для
організовує 4-го Червня 2017р 6-ий Український Фестиваль
однієї частини цього клубка, але шкідливим для іншого. Цнота –
при Парафії. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
це неймовірне багатство людини, яке буквально освячує її, –
інформація прилучена до вісника.
робить святою. Статеве життя також створене Богом, при чому,
2. Дорогі Парафіяни: ВІДПУСТ В МОНАСТИРІ СВЯТОГО
не лише для дітородження, але й для насолоди подружньої пари.
ЙОСАФАТА отців Чину Св. Василія Великого Святкуйте
Однак, знову наголошу: це правило діє лише в рамках законної
разом з нами 400-ліття заснування Василіанського Чину Св.
подружньої пари. А щодо лікарів, то скажу може щось дуже
Йосафата прийнявши участь у відпусті 18 червня 2017 року
неприємне. Лікарям потрібно мати пацієнтів, які хворіють часто і
в монастирі за адресою: 1 East Beach Drive, Glen Cove, NY
часто звертаються за порадами. Саме тому деякі з них і
11542, on Long Island. З нагоди Ювілею Апостольська
розповсюджують подібні міфи. Хто хоче інтиму, за словами
Столиця надала Повний відпуст учасникам
апостола Павла, нехай одружується, а не блудить. Насправді ж
святкування.
все просто. Чим більше будете длубатися в носі, тим швидше
ваш ніс почне боліти. Не будете його торкатися – то й ніс вас не
буде турбувати. І це стосується не лише вашого носа. А на
Священик розповів про 10 популярних людських
закінчення, хочу нагадати свій улюблений святоотцівський вислів
заблуджень на Сповіді
про блуд. Один святий старець прямо писав: «Із усіма гріхами
...продовження з попереднього вісника
борись, а від блуду – втікай».
«В мене робота така, що мушу часом обманути чи вкрасти…»
Немає сумніву, що чимало професій дають можливість разом із
«Усім усе прощаю, ні на кого образи не затаїла…»
законними способами прибутку, отримувати й не цілком законні.
Ми маємо бути дуже обережними до своїх слів. Бо в цьому
Скажімо, дехто мотивуючи малою зарплатнею чи поганим
лежить коріння всіх наших думок і вчинків. Ці речі взагалі між
ставленням керівництва, виправдовує свої крадіжки чи так веде
собою взаємопов’язані. Зазвичай, люди чесно каються в тому, що
справи, щоб частину щойно отриманих від клієнтів прибутки
грішать словами, коли використовують брудну лайку,
можна було залишити собі. Поважна частина професій залишає
матюкаються. Звичайно, це гріх, хвороба, недолік. Однак, не
людям можливість вимагати та брати хабарі, інші – просто дурять
меншим гріхом для людини є використання словесних зворотів,
клієнтів продаючи їм неякісній товари чи послуги. Хтось
які є брехливими самі по собі. Скажімо, такий, як ось цей. Як
розводить молоко водою, а хтось просто не правильно віддає
можна простити все всім, і ні на кого не затаїти образи? Той
вам решту на касі. Всі ці речі мають спільне коріння – пристрасть
внутрішній механізм, який змушує нас когось любити чи
користолюбства чи грошолюбства. Насправді, немає таких
ненавидіти не підкоряється нашому раціо. А тому, жодна людина,
обставин, при яких людина була змушена красти, і це б не
яка вирішить бути безпристрасною, насправді, не досягне зовсім
вважалося їй гріхом. Саме тому, Церква ніколи б не канонізувала
нічого, без Божої допомоги. Бо ми не тільки на словах повинні це
Робін Гуда. Добра справа – ділитися з бідними. Однак, ніхто й
декларувати, але й підтверджувати це конкретними справами,
ніколи не може робити це добро, використовуючи злі методи.
чого ми не робимо. З досвіду життя Святих Отців, їз їхньої мудрої
Саме тому, я б хотів нагадати, що коли ви будете з кожної сотні
науки ми знаємо, що не існує безпристрасних людей. Кожен із
вкрадених гривень двадцять жертвувати на храм, ви все одно
нас, у свою міру піддався гріхові та служить йому. А тому, коли
залишитеся в Господніх очах злодієм. Зрештою, злодієм ви
хтось каже, що “всім все прощає”, він або вас має за дурня, або
будете, навіть коли з сотні на храм будете віддавати дев’яносто
сам таким є. Зрештою, простити гіпотетичне «все» гіпотетичним
дев’ять. Християнин це не той, хто крадучи буде пригадувати про
«всім» набагато простіше, як простити сусіду, який зазіхнув на
можливість Сповіді. Християнин – це той, хто буде боятися
твою межу, чи конкретній людині, яка публічно нас принизила чи
вкрасти, бо не знає, чи Бог йому простить цей гріх, дивлячись на
вчинила інше свідоме зло. Чим більше людина буде
його умови. Власне, саме тому ми розрізняємо поняття «Сповідь»
наближуватися до Господа, тим більше їй буде відкриватися
і «Покаяння». У багатьох випадках це не тільки не тотожні
безодня власної гріховності. І навпаки – чим далі вона буде
поняття, але й протилежні.
відходити від норми християнського життя, тим менше гріхів вона
за собою помічатиме. Гріхи в неї будуть, але вона буде сліпа,
«Лікар попередив, що без статевого життя я буду хворіти…»
щоб прийняти їх за гріх.
Дуже часто віруючі люди, які міцно зв’язані цією пристрастю
багато років, намагаються придумати спочатку для самих себе, а
«Гріхів немаю, бо стара, нікуди не ходжу, дітей не маю і живу
потім вже й для свого духівника поважне виправдання певним
сама…»
своїм гріховним вчинкам. Скажімо, власну схильність до
Багато людей пов’язують власний духовний стан винятково з
фізичного самовдоволення (ред.) виправдовують тим, що всезовнішніми обставинами свого життя. Мовляв, був молодий – то
таки це менший гріх ніж перелюб. А захоплення контентом для
грішив так, як і всі. А тепер уже постарів, то й гріхів ніяких немає.
дорослих (ред.) виправдовують тим, що «я ж лише дивлюся, а не
Сиджу вдома, майже святий і безгрішний. А ще, деякі жіночки
приймаю участь». А ще є таке виправдання, особливо в жіночок
також люблять пояснити власну праведність тим, що живуть
середнього віку. Вони переконані, що всі хвороби «по-жіночому»
самітницями, а тому навіть не мають з ким сваритися, навіть якби
лікуються активним статевими життям, до якого можна залучати
цього дуже хотіли. В чому тут помилка? А в тому, що наш
різних чоловіків, бо «мета виправдовує засоби». Такі особи
духовний стан аж ніяк не залежить від зовнішніх обставин.
переконані, що краще «спати» з ким завгодно, лише б це
Принаймні, не настільки залежить, щоб при зміні способу життя в
принесло користь для організму. Звичайно, я не лікар. І не
людини кардинально змінювалася якість духовного життя. Радше
спеціаліст у такій тонкій науці, як будова людського тіла. Однак,

ми можемо сказати навпаки. Куди б людина не втікала від
зовнішніх обставин, вона завжди бере з собою саму себе.
Пригадуєте вислів: «Від себе не утечеш»? Так ось він саме про
це. Не зовнішні обставини визначають долю людини, а її
внутрішній світ будує навколо людини ці обставини. Саме тому
злодіями стають не бідні, а багаті. Блудниками можуть бути не
тільки юнаки, але й старі дідугани. Заздрісниками можуть бути не
дрібні клерки, але великі начальники. А марнославним може бути
навіть «бомж», якому пощастило віднайти в сміттєвому баку на
одну порожну пляшку більше, ніж це вдалося його «колезі». Все в
нас в голові, в серці. Іноді самотня людина настільки озлобиться
на весь світ, що немає ніякого значення те, скільки її людей
оточують. Бо й направду, жити самому – це велике мистецтво.
«Маю багато гріхів, але найбільше мене мучить теща, зять,
донька, син, чоловік, дружина…»
І наостанок, хотілося б підсумувати нашу розмову найбільш
типовою помилкою людей, які приходять до священика.
Переконлива більшість сповідників замість Сповіді, підходить до
аналою, якщо й не явно «закласти» свого родича чи
співробітника, так хоча б добряче пожалітися на нього. Звичайно,
нас оточують погані люди. Я цілком можу з цим погодитися.
Однак, треба зрозуміти одну дуже важливу, хоча й елементарну
річ. У будь-якій суперечці винні двоє. 50 відсотків провини лежить
на вас, а інші 50 – на вашому опоненті. Майже завжди. А якщо ні,
то на вас 70, а на ньому 30! І якщо ви прийшли каятися в своїх
гріхах, але про них вперто мовчите, лише говорячи про чужі, це
означає що ви не маєте бажання отримати Боже прощення.
Священик не психолог, щоб виясняти хто в вас правий, а хто
провинився. Його справа дуже проста: переконатися, що ви
безумовно визнаєте свої помилки, бридитеся їх і більше не
хочете повторювати. Все інше пустослів’я, звинувачення інших,
виправдання – говорять, що сама ідея покаяння вам нецікава в
принципі. А те, що ви прийшли до церкви – це просто цікавість,
порожня формальність і бажання справити враження на інших,
переконати всіх, що ви людина благочестива та віруюча. Хоча,
звісно, це неправда. Насправді, ці речі потрібні нам цілий рік.
Сповідатися ніколи не рано, хоча завжди може бути пізно. Не
забуваймо про це.
прот.Євген Заплетнюк,
Вчення Святих Отців про гріх
...продовження з попереднього вісника
Також дуже важливо є читати та наслідувати життя святих, котрі
своїм прикладом боролися та перемагали гріх. Насамперед,
потрібно пам’ятати, що Бог знаходиться на будь-якому місці, Він
всюдиприсутній, знає, про що ми думаємо та що робимо. З історії
людського роду ясно бачимо, що Господь, хоча і милосердний,
але справедливий Суддя. Пригадаймо всесвітній потом, який
вигубив ціле людство, крім родини Ноя, а жителі Содоми та
Гоморри також були спалені небесним вогнем, крім сім’ї Лота, а
непокірні та непослушні ізраїльтяни були покарані в пустині
смертю, коли Мойсей виводив їх із єгипетської неволі. Як бачимо,
непокірні та зарозумілі люди, які відверталися від Бога, завжди
отримували свою нагороду – смерть. Хоча завжди були і такі, хто
тримався вірності Богу, хто боровся із гріхом та успішно
перемагав його, отримуючи від Бога найбільшу нагороду –
Царство Небесне. Найважливіше є роздумувати про те, що Ісус
Христос помер за наші гріхи, якими ми Його прибили до хреста.
Допомагає у боротьбі проти гріха пам’ять про останні речі:

смерть, суд Христа, ад і Царство Небесне. Від гріха також може
оберігати пам’ять про незнання часу своєї смерті. Нам відомо, що
ми помремо, але ми не знаємо про той час. Та й сам суд Христа,
яким нас будуть судити, повинен стримувати нас від гріха. Той же
Христос, Який страждав та помер на хресті за наші гріхи, Він буде
судити нас за кожне слово, кожен вчинок. Вічні страждання чи
Царство Небесне повинні нас будити до праведного життя. Через
гріхи людина втрачає вічну радість та блаженство, а потрапляє у
вічні та тяжкі муки з дияволом та його слугами. . ...далі буде
За книгою Г. И. Шиманского «Учение Святых Отцов о страстях и
добродетелях».

Отець Церкви про празник
Святий Дух невпинно повіває чудовим запахом — приємним,
солодким і незрозумілим для людського роду. Але хто пізнав цю
втіху Духа та Його насолоди, крім тих, що удостоїлись, аби Він
вселився в них? Святий Дух вселяється в душі, які каються не
інакше, як після багатьох трудів. Чимало подібного бачимо і в
світі. Дорогоцінні камені, наприклад, не здобуваються інакше, як
тільки з великим трудом. Шукаючи того Духа, святі знайшли Його,
і Він є правдивою многоцінною перлиною, про яку згадує
Євангеліє (Мт. 13:45-46) в притчі про купця, що шукав справжню
коштовність, а знайшовши, пішов, продав усе й купив її.
Присутність Духа засвідчує й інша притча про скарб, захований в
полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде й
продає те, що має, і купує те поле (Мт. 13:44). Нікого так не
випробовують спокуси, як тих, що отримали Святого Духа. І наш
Господь, коли на Нього після хрещення зійшов Святий Дух у
вигляді голуба, був ведений Духом у пустиню, де диявол
спокушував Його усіма своїми спокусами, але нічого не зміг Йому
вдіяти, як і пишеться про це в Євангелії від Луки: "І закінчивши всі
спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу" (Лк. 4:13).
Господь же Ісус повернувся до Галилеї в силі Духа. Так і всіх, хто
прийняв Духа і хто бореться та перемагає, Святий Дух скріплює й
подає силу перемагати кожну спокусу. Серафим, якого бачив
пророк Єзекиїл (Єз. 1:4-9), є образом вірних душ, що намагаються
досягнути досконалості. Він мав шість крил, всіяних очима. Мав
також чотири обличчя, які дивилися на чотири боки: одне
обличчя подібне до обличчя людини, друге обличчя подібне до
тельця, третє — до лева, четверте — до орла. Перше обличчя
Серафима (з людським обличчям) означає вірних, які, живучи у
світі, зберігають заповіді, на них покладені. Якщо хтось з них
вступить до монашества, то він стає подібним до обличчя тельця,
тому що несе важкі труди у виконуванні монаших правил та
здійснює більші тілесні подвиги. Хто, удосконалившись в
приписах спільного життя, переходить до усамітнення і вступає у
боротьбу з невидимими демонами, той уподібнюється до вигляду
лева — царя диких звірів. Коли ж переможе він невидимих
ворогів, опанує пристрасті й підкорить їх собі, тоді буде
підхоплений вгору Святим Духом і побачить Божі видіння. Тут
уподібниться до обличчя орла: його розум тоді буде бачити все,
що може статися з ним із шістьох сторін, тим самим нагадуючи
шестикрилого Серафима з численними очима. Так він цілковито
стане духовним Серафимом й успадкує вічне блаженство.
Чистота, безперервний і незмінний спокій, повне милосердя та
інші прекрасні чесноти, котрі вінчаються благословенням, є
заповідями Божими. Намагайтесь сповнити ці веління Духа,
якими оживляються ваші душі і за посередництвом яких
приймете ви Господа: вони ж є безпечним шляхом... Із творів Св.
Антонія Великого

