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Друга Неділя після Зіслання Святого Духа, 18-го Червня, 2017р.
Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського. Св. мч. Косми, пресвітера вірменського.

Увага: Цивільне свято. День батька.
Глас 1: Апостол: До Римлян 2:10–16. / Євангеліє: Матея 4:18 – 23.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За всіх живих батьків - укр. мовою.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Благословення для всіх батьків нашої парохії, зам. о. Микола
Попович з родиною.

Parish Center: (631) 225 - 1203
E-mail: olvianpopovici@yahoo.com
Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526
Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348
Nataliya Popovici – English cantor
Advisor: Gloria Tolopka (631) 667-6483

June 18, 2017 / Червень 18, 2017

Третя Неділя після Зіслання Святого Духа, 25-го Червня, 2017р.
Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Атонського.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:00 год. ранку – ( Мирослав Чорномидза (Річниця) , зам.
Надія Чорномидза) - укр. мовою.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за попередньою
домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30).
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
8:00 год. вечора – Акафист до ГНІс .Хр.
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
( Молебень чи Акафист служиться о 8 – ій год. вечора кожного дня місяця червня)
3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 год. Вчителі – п.
Понеділок, 19-го Червня, 2017. Прп. Висаріона, чудотворця.
Григорій Момот та п. Христина Момот.
Прп. Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі, ісп.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Ігора та Олесі
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
Варивода, зам. Родина.
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
8:00 год. вечора – Молебень до ГНІс .Хр.
будь-який час.
Вівторок, 20-го Червня, 2017. Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
9:00 год. ранку –  Клавдія Поцалія, зам. родина Сміт
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 7- го Липня
2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Середа, 21-го Червня, 2017. Перенесення мощів св. влкмч. Теодора
Стратилата.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о
8 годині вечора на анг. мові.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх робочих,
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
волонтерів та жертводавців нашого фестиваю
– 2:00 год).
8:15 год. вечора – Біблійні студії – на укр. мові
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
Четвер , 22-го Червня, 2017. Св. Кирила, архиєп. Олександрійського.
неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
християнина.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Роберта та Летісії
Служба Божа для дітей і молоді (9 – го липня 2017 р в 11:30 ранку) в першу
Налевайко
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12 годині дня для дітейП`ятниця, 23-го Червня, 2017 р. Св. свщмч. Тимотея, єп. Пруського. батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Празник Найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа –
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
Чоловіколюбця.
12:00 год кожної п’ятниці.
9:00 год. ранку –  40 день для Стенлія Павелко, Анастасія Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
Олешко,  Вільям Олешко,  Василь Ломага, зам. Ґлорія Толопка Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
7:00 год. вечора – (Друга Служба) - Боже Благословення для втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
Єлисавети Ґерети, зам. Наталія Попович
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
Субота, 24-го Червня, 2017 р. Свв. апп. Вартоломея й Варнави. наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
Сострадання Пресвятої Богородиці.
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

3:00 год. дня –  Пауліна і Андрій Волк / Панахида /,
зам. Меріан Фрікер - анг. мовою
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
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Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне відпочинку. Тому насолоджуйтеся літом та милуйтеся
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
надзвичайною природою літа.
Свічки: $125, День батька: $150, Страхівка: $10, Свято: $45, Вареники: $50,
9. 25-го Червня 2017 р відбудеться особлива збірка для праці і
Вознесіння: $10, Церква в потребі: $5, Різне: $60, Харитативна Акція – 370 дол.
місії святішого отця - (Св Петра гріш), але додаткових конверток
Місячна пожертва на іпотеку - $350.00,
не буде, тому, що вони знаходяться у ваших річних конвертах під
Недільна пожертва – $858.00
/ Разом - $2,033.00
назвою Peter’s Pence Collection”. Надіємось на ваші пожертви у
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
ваших можливостях для розвитку цієї місії. Заздалегідь дякуємо
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 11 – го червня 2017 р.
за вашу пожертву.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
10. Комітет Фестивалю завершив фінансові витрати щодо
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є фестивалю і було передано для добра нашого храму 4,450
у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
дол. половина з прибутку.
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо
11. В Неділю 2 липня ми плануємо поїхати на закінчення
звертатися до священика.
молитов Молебня до Іс.Хр. до East Moriches (exit 61 Sunrise Hwy) і
---------------------------------------------------------------------------------------відслужити там Молебень до ГНІХ о 2- й год після обіда.
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці червні 2017 р. наші
Просимо всіх до участі у спільній молитві.
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”
ЄПАРХІАЛЬНА МОЛОДІЖНА ЗУСТРІЧ відбудеться в Українській
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Католицькій церкві Святого Архистратига Михаїла в місті Йонкерс штату
Новини
нашої
парафії: Ню-Йорк, в суботу 24 червня і неділю 25 червня 2017 року Божого.
1. 1. Сьогодні 18-го червня 2017 р. святкуємо День Батька. З Гасло зустрічі: „Служити Богові служачи іншим.’’ Всі діти віком від 8 до
цієї нагоди вітаємо всіх батьків нашої парафії з цим святом, та 17 років запрошуються. За додатковою інформацією звертайтесь до
парафіяльного священика.
бажаємо Вам добра, Божої ласки і міцного здоров`я.

2. Найщиріші вітання Вероніці Лучка, дочці Володимира та
Маріяни Лучка, в отриманні Таїнства Хрещення, Миропомазання
та Євхаристії в суботу, 17 червня, 2017 р.
3. Літній розклад Богослужень. Від 25 червня до 10 вересня ц.р.
о 9 год. ранку служитиметься Св. Літургія на англійській мові, а о
10 год. ранку – на українській мові (співана).
4. Місяць Червень - це місяць присвячений Серцю Христовому.
Молебень чи Акафист буде відправлятися щодня протягом
червня о 8-ій год. вечора. Просимо всіх парафіян до участі у цих
відправах. Будь ласка знайдіть час, щоб нам всім разом
зустрітися на цих богослуженнях.
5. Запам`ятайте:
а. 18-го Червня 2017 р Сестринство Апостольства Молитви буде
організовувати обід з нагоди Дня Батька вартістю 3.00 дол. від
особи після обидвох Служб Божих. Заохочуємо всіх прилучитися
до свята і прийти на обід.
б. Збірка в місяці червні: Прибирання церкви: Наступна
добровільна збірка відбудеться 25-го червня 2017 р.Б.
в. 12 – 13 Серпня щорічна проща до Сестер Служебниць,
Слотсбург, НЙ
г. 27 – го Серпня 2017 р. відбудеться наш Парафіяльний
Пікнік з нагоди 26 – річниці Незалежності України.
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. Панству Варивода, п. Романові Котик, п. Володимирові Ґерета,
п. Романові Васьків, п. Сергійові Шелестов, п. Святославу
Подолському, та п. Ігорові Мисак, які незалежно від дня з
понеділка по четвер поскладали всі тенти, почистили та
поскладали всі речі у кухні, підвалі та в приміщенні для
зберігання після нашого фестивалю.
б. п. Тарасові Борикайло, який неодноразово заощадив додаткові
витрати на нашій каві доставляючи солодке і тощо.
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
винагородить сторицею.
7. У вівторок 27-го червня 2017 р. Б. о 7:15 годині вечора
запрошуємо Церковну управу на парафіяльну місячну зустріч.

Стемфордська Харитативна Акція 2017. Кожен член нашої

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

$100.00 – п. Михайло та п. Марія Шафранські,
п. Мартін та п. Сілвія Сміт
п. Анатолій та п. Оксана Покалюк
п. Тед та п. Марія Загородний
Сестринство Св. Вервиці
о. Олвіян М. Попович та п. Наталія
$50.00 – п. Ґлорія Толопка
$20.00 – п. Сенді Мотекю
Разом зібрано 1,485.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
До вашої уваги: Рм. 2, 10–16. «Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а

виконавці закону оправдаються» Напевно, одна із проблем сучасного суспільства
та, що часто ми плутаємо поняття «знати щось» з іншим поняттям – «жити цим».
Дуже часто кажемо: «Я знаю про це». Однак запитання, чи ми живемо так, чи ми
чинимо так, чи показуємо це своїм життям. Попередні покоління менше знали, ніж
ми. Вони не мали такої можливості доступу до різних джерел інформації. Але чи наші
можливості та знання нам справді допомагають? Чи ми живемо тим, що знаємо?
Апостол вказує нам, що Бог виправдає не тих, які знали, а тих, які виконували! Тобто
тих, які може і мали найменше знання, однак, втілювали його в життя. Отож, добре,
коли ми знаємо щораз більше, але ще важливіше, щоб те, що знаємо,
втілювати у життя! Мт. 4, 18-23. «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками
людей».
Часто думаємо, що ці слова стосуються лише апостолів, а в особах апостолів –
священнослужителів – єпископів, священиків, дияконів. Але річ у тім, що Господь
покликав кожного з нас іти за собою, щоб кожен був рибалкою, це значить «ловити»
людей для Бога. Часто нам тяжко проповідувати про Христа, нести Добру Звістку ще
й тому, що ми самі до кінця не усвідомили, наскільки євангельські події –
Благовіщеня, Христове Народження, Його Воскресіння – є для нас радістю, Доброю
Новиною. Доки не усвідомимо, наскільки це стосується нас особисто, доти не
зможемо вповні ділитися цією радістю з іншими.
Добрим рибалкою для Христа зможе стати лише той, хто сам пізнав Христа і
має глибокі стосунки з Ним. Лише так можна мати щире бажання провадити кожну
людину до Христа, ділитися радістю зустрічі з Ним, звіщати про те, що Він зробив
для нашого спасення.
Владика Венедикт (Алексійчук).

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини

До вашої уваги: Дорогі Парафіяни: ВІДПУСТ В МОНАСТИРІ
СВЯТОГО ЙОСАФАТА отців Чину Св. Василія Великого Святкуйте разом
з нами 400-ліття заснування Василіанського Чину Св. Йосафата прийнявши
участь у відпусті сьогодні 18 червня 2017 року в монастирі за адресою: 1
East Beach Drive, Glen Cove, NY 11542, on Long Island. З нагоди Ювілею
Апостольська Столиця надала Повний відпуст учасникам
святкування.

Катехиза про гріх гордості

«Гордість – найнебезпечніша пристрасть і матір усіх гріхів», – навчає
нас, посилаючись на святоотцівську традицію, Книга Віри – Катехизм
УГКЦ «Христос – наша Пасха» (777). Св. Іван Ліствичник наступним
чином описує цей гріх: “Гордість – це заперечення Бога, винахід
диявола, погорда людей, мати згуби, дитина неправди, ознака
неплідності душі, втеча від Божої благодаті, предтеча шаленості,
причина упадків і біснування, джерело гніву, двері лицемірства,
твердиня бісів, сховище гріхів, причина безсердечності”. Як можемо
розпізнати гріх гордості навколо нас та безпосередньо в собі самому,
що є її основними ознаками? Егоїзм, зарозумілість, самовпевненість,
самозакоханість, пихатість, впертість, свавілля, непоступливість,
невдячність, дефіцит самокритики, алергія на будь-яку критику ззовні
та небажання дослухатись до порад, готовність «йти по головах
інших» для осягнення своєї мети… – все це тільки деякі з дуже і
дуже довгого переліку симптомів цього важкого захворювання
людської душі, смертельно небезпечного для самої особи, але рівно
ж і для її суспільного оточення і всього створеного Богом світу. Але
що це таке гордість і в чому полягає її сутність? Що лежить в основі
цього гріха? Що є її ключовою причиною? Гордість порушує першу і
найбільшу заповідь: «Нехай не буде в тебе інших Богів крім мене»
(Вих 20, 3). Опанована гордістю людина не бажає трактувати себе як
створіння Боже, як створену на Божий образ (див. Бут 1, 27), але
хоче поставити себе на місце свого Творця і цілком автономно
будувати своє життя, писати свою особисту історію та самовільно
вплвати на своє безпосереднє оточення і на дійсність в цілому.
Гордість відсторонює людину від Джерела та Мети її життя. Вона
зачиняє серце людини перед дією Божої благодаті та Його
життєдайної любові. Гордість затьмарює свідомість і спричинює
сліпоту стосовно Бога, основних правд віри, християнських та
загальнолюдських моральних істин. Горда людина не бачить себе
(чи не бажає бачити) в контексті Божої історії спасіння. Вона
перестає замічати свою божественну природу і покликання бути
свідком милосердної любові свого Творця до всіх людей і цілого
створіння. Гордість не лише затьмарює свідомість, але й поневолює
свобідну волю. Горда людина не бажає визнавати Бога своїм
Творцем і Спасителем і діяти згідно з Його спасаючою волею. Вона
примушує людину говорити «нехай буде воля моя», замість «нехай
буде воля Твоя». Образно кажучи, гордість – це свавільна дорога
блудного сина до власної життєвої катастрофи. На жаль, від нашого
блудного шляху страждають наші ближні, особливо ті, хто поряд, а
зрештою і все соціальне та природне довкілля – весь створений
Богом світ. Особливо небезпечним є гріх гордості для людей, які в
житті чогось досягнули, знаходяться на відповідному щаблі
ієрархічної піраміди, здобули владу та маєтки. Небезпека полягає
передусім у тому, що така людина вважає, що здобула все
самостійно, що вона така гарна, добра, багата і «най-най» виключно
завдяки власним зусиллям та заслугам і що не потребує ані Божої
допомоги, ані підтримки своїх ближніх. Особливо небезпечний гріх
гордості для людей, які досягнули певного рівня досконалості і
починають вважати, що дальше вже нікуди, що взірець до
наслідування вже більш не потрібен, що не потрібні їм більш ані
вказівки, ані поради… Наслідки цього гріха, що лежить в основі всіх
інших, є смертельно небезпечними для всієї створеної Богом
дійсності. Передусім деградує сама особа. Ставлячи себе на
п’єдестал Бога, вона дуже низько і небезпечно падає. Гордість в
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корені підриває спільнотні та суспільні стосунки, якість яких
визначається готовністю послужити для спільного блага. Вона є
першопричиною різних агресій та воєнних конфліктів, супільнополітичних та економічних проблем, а рівно ж і екологічної кризи.
Гордість перетворює людину з доброго домоуправителя (пастиря і
садівника) Божого створіння у свавільного тирана, споживача та
експлуататора, від самодурства якого «стогне і страждає» (Рим 8,
19) все створіння. Даровані Богом для добра і спасіння всіх людей
дари створіння гордий трактує виключно як матерію для
задоволення власних потреб, що спричиняється до паразитування
на тілі організму Божого створіння.Опанована гордістю людина не
визнає об’єктивної та конструктивної критики і переконана в своїй
правоті, не бажає ані вчитися, ані змінювати свою шкідливу
антиекологічну поведінку на краще і продовжує безпосередньо чи
опосередковано знищувати своє довкілля. В свою чергу, знищення
природних передумов існування веде до різноманітних негативних
економічних, суспільного-політичних наслідків, загрожує здоров’ю та
життю сучасників та майбутніх поколінь.Чи існує вихід? Чи існує
ефективне лікарство для цієї важкої хвороби – гордості?
«Найкращим засобом боротьби з гордістю є вправляння в покорі, яка
відкриває людину до Бога і робить її здатною прийняти Його
преображуючу та визволяюючу силу», – констатує Катехизм УГКЦ
(779). Смирення, що полягає у послусі нашому Творцю та
Спасителю і виконанні Божих заповідей, є ключем до подолання не
лиш гріха гордості, але взагалі гріха як такого. Для цього потрібно
лише відкритись дії Божої благодаті і в покірності серця скрушно
промовити: «нехай буде воля Твоя»! Д-р Володимир Шеремета,

Катехиза про гріх заздрості
Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ! (Як. 3, 16)

Заздрість – це один з головних гріхів, який загрожує вічному життю
людини та всій створеній Богом дійсності, а також лежить в основі
багатьох інших гріхів. Святий Іван Дамаскин визначає заздрість як
«незадоволення добром ближнього». Народна мудрість наступним
чином образно характеризує цей гріх: «заздрість плаче з приводу
того, що хтось радіє, і радіє з приводу того, що хтось плаче».Як і
кожен з інших головних гріхів, заздрість стосується, передусім,
екзистенційної постави людини перед Богом – поневолена гріхом
людина зачиняє своє серце від життєдайної любові Бога – від
найвищого та найбільшого Добра. Однак, створена на «Божий
образ» (Бут. 1, 27) і «дуже доброю» (пор. Бут. 1, 31), вона відчуває
гострий голод за Абсолютним Добром та нестримну спрагу за Божою
доброчинною любов’ю. Суть же гріха заздрості полягає в тому, що
він деформує природний потяг людини до добра.Поневолена
заздрістю свідомість втрачає розуміння своєї гідності «Божого
образу», а також гідності всіх інших людей, які мають однакову з нею
Божественну природу і спільне покликання до Вічного життя (Добра)
у спільноті Любові Пресвятої Трійці. Втрачається розуміння того, що
правдиво щасливим можна бути лиш з Богом і, по-божому
ставлячись до ближніх, радіючи з тих доброчинств, які вони
отримують від свого Творця та Спасителя. У свою чергу, опанована
заздрістю воля тягнеться до дібр, якими володіють ближні і, замість
того, щоб брати участь у їх примноженні, робить різні
диверсії.Причиною заздрості може бути як завищена, так і занижена
самооцінка своєї Божественної гідності. В першому випадку це
виявляється у гордині, коли людина вважає себе більш, ніж інші,
достойною любові та різних земних благ. В другому – через недовіру
до власної гідност, людина шукає самоствердження через потяг
хворої на заздрість волі за любов’ю, авторитетом та благами, якими
володіють інші.Кожен гріх є проти Божої заповіді любові. Особливо
це стосується гріха заздрості, який в основі порушує заповідь любові
до ближнього. Замість того, щоб радіти з певного матеріального,
духовного чи морального добра, яким володіє ближній, заздрість
спричинює внутрішній дискомфорт і незадоволення. Більше того,

заздрість часто веде до ненависті і чисельних загроз для
соціального оточення.Заздрість веде до наклепу й обмови, які
руйнують добре ім’я людини і спричинюють до її соціальної
дезінтеграції. Заздрість зумовлює зазіхання та відчуження
матеріальних благ, якими володіють ближні. Заздрість може
призвести і до знищення найбільшого земного блага – життя (пор.
Бут. 4, 3-8).Заздрість спричинює втрату душевного спокою через
добро, яким володіє інший і веде до розвитку жадібності та
непоміркованості. Цей гріх точить людину зсередини, позбавляючи її
радості і пробуджуючи ненависть, що веде до згубних наслідків не
лише для соціального, але й природного середовища.Як правило,
заздрісна людина починає бажати собі певного добра чи речі, якими
володіє ближній, не ставлячи при цьому раціонального питання,
наскільки це в дійсності їй необхідно. В свою чергу, осягнення
непотрібного та зайвого завдає додаткової шкоди довкіллю, оскільки
кожна річ має свій екологічний вимір та вплив на природне довкілля.
Кожна річ, їжа та послуги, кожен кіловат, а навіть і ват електричної чи
теплової енергії є тісно пов’язані з добробутом навколишнього
середовища, всього створеного Богом світу, а, відповідно, і добром
людей, які зараз живуть у ньому чи прийдуть після нас. Таким чином,
заздрість, як і інші головні гріхи, знищує самі передумови життя
людей на планеті Земля і загрожує усьому Божому створінню –
природі.Що можна зробити? Як протиставитись цьому гріху? Чи
існують якісь ліки? Оскільки заздрість – це важка форма гріховного
захворювання, спричинена дистанціюванням людини від свого
найбільшого Добра – Бога і намаганням надолужити дефіцит життя з
Богом і Його доброчинною любов’ю в гонитві за земними благами,
при тому часто ціною добра ближніх та всього створіння Божого, то,
відповідно, єдиним лікарством є повернення людини до
Бога.Завдяки усвідомленню своєї Божественної гідності та
покликання, а, отже, Божественної гідності ближніх, а також цінності
природи як Божого створіння, людина внутрішньо відроджується і
починає зичливо ділитися та уприсутнювати Божу доброчинну і
спасаючу любов навколо себе, стає її посередником і будівничим
Божого Царства вже «тут і зараз».
Д-р Володимир Шеремета

Катехиза про гріх лінивства

«…хто працювати не хоче, нехай той не їсть!» (2 Сол. 3, 10)
Лінивство – це з один головних гріхів, які перешкоджають життю
людини з Богом і загрожують не тільки особисто грішнику та його
ближнім, але й суспільній дійсності назагал та всьому створеному
Богом світу – природі. Лінивство, як правило, асоціюється з
відмовою від фізичної праці. Однак, як і інші головні гріхи – це,
передусім, глибока внутрішня дійсність та постава серця людини
перед Богом. Опанована гріхом лінивства людина зачиняє своє
серце перед Божою Любов’ю і, таким чином, відмовляється від
Першоджерела життя. Силою Своєї любові Бог покликав з небуття
до буття все, що існує. Божа любов творча, активна та дієва. Вона
стоїть на службі захисту, розвитку та утвердження добра. Людина –
найдосконаліший плід творчої любові Бога, вона є доброю по своїй
суті (пор. Бут 1, 31), адже створена на Божий образ і подобу (пор.
Бут 1, 26-27). Зачиняючись у лінивстві від Божої любові і
відмовляючись чинити добро, людина перестає бути собою і
повертається від буття до небуття. Гріх лінивства полягає у
небажанні обманутої дияволом людини жити з Богом, у спротиві волі
та небажанні дати Ісусові простір у своєму житті та мобілізувати всі
сили для розвитку своєї божественної природи і активного та
цілісного життя у Христі в різних вимірах повсякденної
життєдіяльності, починаючи від особового та сімейного і аж до
суспільного та екологічного (пор. Катехизм УГКЦ, 706-709). Як
проявляється гріх лінивства? У невиконанні Божих заповідей та
ігноруванні церковних заповідей, як, наприклад, заповіді недільного
дня чи посту. Лінивство підриває, передусім, молитовне та

літургійно-сакраментальне життя людини, а також плекання та
розвиток Божих та моральних чеснот. При цьому, гріх лінивства
може приховуватись під різними масками і навіть вдавати назовні
надмірну активність та працьовитість, за якими стоїть екзистенційна
пустка, спричинена втечею від Бога та дефіцитом часу для
осягнення вічних цінностей. Лінивство стоїть у протиріччі до Божої
любові, яка по своїй природі є активною, дієвою, плідною, творчою.
Лінивство – це втеча від відповідальності за себе, ближніх і весь світ.
Воно спричиняється до духовної та фізичної деградації людини і
несе загрозу для її вічного життя. Цей гріх в основі підриває служіння
для добра ближнього, унеможливлює належну співпрацю для
спільного блага та сталого розвитку суспільства. Любов до Бога
вимагає відповідального ставлення до Його створіння. Необхідність
бережливого ставлення до навколишнього середовища, а також
раціонального та поміркованого використання дарованих Богом
природних ресурсів, є також невід’ємною складовою реалізації
заповіді любові до ближнього. Кожен злий вчинок, який призводить
до руйнування природного довкілля, забруднення повітря, води чи
землі, безпосередньо чи опосередковано, все ж повертається
згубними наслідками для людей, загрожуючи їх здоров’ю та життю.
Подібний згубний вплив має також лінивство, пасивність та
відсутність дій, направлених на покращення екологічної ситуації не
десь далеко, у глобальному масштабі, але передусім у своєму
безпосередньому природному довкіллі та у своєму рідному «ойкосі»
– домі чи квартирі. Небажання заощаджувати природні ресурси,
зокрема воду, електрострум та тепло у своєму побуті спричиняється
до колосального додаткового негативного навантаження на
навколишнє середовище, що, в свою чергу, призводить до розвитку
різних захворювань, у т. ч. онкологічних, і мільйонів смертей.
Екологічна шкода лінивства проявляється не тільки у відмові чинити
добрі вчинки для блага природи, але й в небажанні власної
екологічної просвіти, тобто пошуку та отримання екологічно
релевантної інформації стосовно того, як можна у своєму
повсякденні провадити стиль життя більш дружній до природного
довкілля і всього Божого створіння – природи. Опанованій
лінивством людині важко подолати течію загально прийнятої
поведінки, яка часто є шкідливою для довкілля. Їй важко відмовитись
від шкідливих для довкілля звичок та привичного комфорту, який
несе додаткову шкоду для довкілля. Зрештою, наша пасивність та
бездіяльність є не менш згубною ніж інші «активні» головні гріхи, які
несуть в собі смертельну загрозу для людини та всієї створеної
Богом дійсності. Що робити? Як протиставитись гріху лінивства?

Церква навчає, що найкращим лікарством від цієї важкої хвороби
людської душі є відкриття серця Богу та Його життєдайній,
активній та творчій любові. Ключовою чеснотою, яка дає імунітет
стосовно лінивства, є чеснота любові, завдяки якій людина
намагається на зразок Ісуса Христа уприсутнювати Божу дієву,
милосердну та спасаючу любов у своєму ближчому та дальшому
довкіллі. Свідченням Божої любові у нашому житті є зокрема такі
моральні чесноти як старанність, працелюбність та ревність у
здійсненні добра. Людина не є лінивою по своїй природі. Створені
на «Божий образ», у своїй совісті ми віднаходимо один із
основних законів своєї Божественної природи – здатність
розрізняти добро і зло, намагання уникати зла і чинити добро.
Тому, борючись з гріхом лінивства, ми живемо згідно з вимогами
своєї Божої конституції і свідчимо ким ми є насправді, свідчимо
про Бога, чинячи добро і уприсутнюючи Його милосердну та
спасаючу любов стосовно ближніх і всього Божого створіння –
природи.
Д-р Володимир Шеремета

